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Pilihkan Sekolah
yang Terbaik Untuk Anak
Insya Alloh tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa semua orang tua
sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya-sampai orang tua
yang jahat sekali pun, Tak terkecuali masalah pendidikan dan sekolah
mereka.

etiap datang tahun ajaran banr, para orang tua pun dibuat pusing dengan begitu

banyaknya sekolah yang menawarkan berbagai tipe dan model pendidikan den-

gan berbagai janji dan iming-iming keberhasilan.

Bagaimanakah seorang muslim yang bijak menyikapinya? Ke manakah dia harus

mengarahkan sekolah anak-anaknya?

Memilihkan yang terbaik untuk anak memang sebagai keharusan bahkan kewajiban

orang tua, sebagai bentuk menjalankan amanat yang Alloh bebankan pada orang tua.

Namun sebagai muslim, orientasi kebaikan itu bukan hanya untuk kehidupan dunia

saja. Ada yang jauh lebih utama dan harus dipikirkan, yaitu kehidupan alam akhirat,

alam keabadian. Bagaimana tidak, Alloh dan Rosul-Nya dalam banyak ayat dan hadits

menegaskan tentang keutamaan akhirat dibandingkan dengan dunia. Bahkan kehidup-

an dunia yang fana ini tidak ada harganya sama sekali bila dibandingkan dengan akhi-

rat nan kekal dan abadi.

Karenanya, pilihkanlah untuk anak sebuah pendidikan yang bisa membawa mereka

kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu pendidikan yang mengajarkan akidah

yang bertauhid, ibadah yang sesuai dengan sunnah, muamalah dan akhlak yang Islami,

dengan tidak melupakan pelajaran untuk bekal kehidupan mereka di dunia. Jangan

sampai memasukkan anak ke sekolah yang akan menghancurkan segi-segi keislaman

mereka, merusak akidah, menghancurkan ibadah dan akhlak mereka. Apalagi mema'

sukkan anak ke sekolah yang dikelola orang-orang kafir hanya demi mengejar kemajuan

dunianya belaka.
Ridhokah kita bila suatu saat nanti, ketika anak kita telah dewasa, yang sangat kita

harapkan menjadi tumpuan harapan kehidupan kita tatkala usia tua, ternyata berba-

lik menjadi anak yang durhaka disebabkan tidak pernah tertanam akidah dan akhlak

yang baik?
Ridhokah Anda sebagai orang tua, jika anak Anda nanti menjadi orang yang baik ha-

nya dalam kehidupan dunia yang fana ini dan di akhiratnya ia menjadi orang yang seng-

sar a? Subhanq.lloh wal -iy adzu biUq'h. I
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PARA pembaca yang dimuliakan Alloh,
Berbagai lembaga pendidikan-tak terkecuali pesantren-

hari-hari ini mulai gencar mempromosikan sekolahnya di
berbagai media. Orang tua pun mulai memandang ke kanan
dan ke kiri, menoleh ke sana dan ke sini, ke manakah kiranya
anaknya akan disekolahkan. ;

Tentu saja semuanya berorientasi kebahagiaan, kgsuk-
sesan dan kebaikan anak tercintanya. Nah, bagaimana se-
harusnya seorang muslim berpikir? Dan ke manakah -

seharusnya menyekolahkan anak? Inilah yang sedang kita
angkat pada edisi kali ini, dengan harapa,n orang tua bisa
memilihkan sekolah yang paling baik untuk meraih kebaha-
giaan dunia apalagi akhirat.

Saudaraku tercinta,
Hidup di tengah gelombang fitnah syahawat d,an syubuhat

semacam sekarang ini, butuh bekal ilmu yang kuat dan iman
yang mantap. Fitnah datang silih berganti menerpa kehidu-
pan seorang muslim. Akankah kita hanyut oleh fi.tnah terse-
but dan akhirnya kita pun hancur sebagaimana sudah banyak
yang hancur? Jangan menjadi korban untuk yang ke sekian
kalinya. Cukuplah apa yang terjadi pada orang-orang di seke-
liling kita menjadi pelajaran dan ibroh berharga bagi kita.

Berbekallah ilmu dan iman. Semoga Alloh senantiasa men-
jaga kita semua dari kehinaan dunia akhirat.

Akhirnya, selamat menyimak kajian kami kali ini. Semoga
bermanfaat dan membuahkan ilmu dan amal yang sholih.
Wallohul tnuwaffiq.
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agen ka,nxi d,i rlomor 0321-862341. Bi-

sa juga berlangganan secara lang'

sutug dengan nenghubungi bagian

penxAsaran kami di nonl'or

081 13401612.

Adapun tetutang TARJIM, jika
yatug, d.ikehendaki kumpulan TAR'

JIM saja, maka tidak bisa. Hal itu
karena TARJIM merupakan satu he-

satuan dengan rnajalah induk, se'

hingga tidak bisa dipisah. Bara'
hallohu fik.

***

Assalamu'alaikum. Adik Ana mau

berlangganan majalah al-Mawaddah.

Di mana mendapatkan majalah al-

Mawaddah di kota Padang?

(AbuAldiAzhari,
Samarinda, +6 2 8 1 3 47 3 63 80 2,

Reclaksi: Wassalamu'alaikum. Se.

rnoga Alloh melimpahkan rahmat-

Nya pada Anturn sekeluarga. Untuk

daerah Padang, Antum bisa meng'

hubungi agen kami di notnor

0 8 5 2 1 6 9 93 5 8 5. Barokallohu fikum.

Iia"iin"n tii Te gal

Assaiamu'alaikum. Ustadz, minta

informasi kajian sunnah di Tegal.

Terima kasih.

(Fulan, Bumi Alloh,
+6285finxxrrxx\

Redaksi: Untuh info kajian sunnah di

Tegal silakan hubungi notnor

081327241 124.

[Jsul dall Sararl

Assalamu'alaikum. Afwan' ana

mau usul. Untuk edisi bulan Ro-

bi'ttts-Tsani, tolong majalah al'Ma-

waddah membahas tentang seja- rah
perayaan Valentine Day. Syukron wa
jazakumullohu khoiron.

(Farel, Tuban, + 6 2 8 I 7 xx"tqcxrx)

Redaksi: Wassalarnu'alaikum' Pern-

bahasan tentang Valentine DaY

sud,ah pernah kami bahas pad.a edisi

03 tahun ke-7. Insya Alloh Pemba-
hasan tersebut sudah mencukuPi.

Barokallohu rU":..r.

Assalamu'alaikurn. Ana baru kali
ini membeli majalah al-Mawaddah.

Materinya sudah bagus, cover dePan

juga bagus. Cuma sayang, cetakan

dan warna hiasannya kurang bagus

atau tidak sesuai, sehingga terka-

dang kurangjelas. Seperti pada edisi

37 hlm. 4 misalnya, hiasannya merah

kenapa tulisanya juga merah?

Apalagi pada lembar TARJIM.

(Pak Endi'
Salatiga, +6 2 8 5 2 9xxxxxr'r)

Redaksi: Wassalamu'alaikum. Jaza-

kumullohu khoiron atas masukon'

nya. Semoga Alloh Ta'a.Ia setua,n'

tiasa mernberikan kekuatan kepad.a

kita untuk meninghatkan kualitas

m aj aI ah ini. W af faqokumull oh.

Bar"r-t l{enal

Bismillah. Assalamu'aldikum. Al-

hamdulillah, al-Mawaddah edisi

Dzulhijjah 1431 H-Muharrom 1432 H

adalah edisi awal perkenalan kita.

Karena sudah kenal, maka setiaP

edisimu selanjutnya insya Alloh se'

nantiasa kami rindukan karena ter-

nyata kanlu bisa jadi ladang ilmu
bagi kami.

(AmriAman al-Bughisi'
Palembang, + 6 2 8 3 I 7 xnxxxxxl

Redaksi : Wassalamu'alaikum. Jaza'

humullohu. khoiron. Semoga Alloh

senantiasa membirnbing kita untuk

tegar di atas jalan kebenaran. Dan

tidak ada jalan untuk menuju kebe-

naran kecual,i d,engan belajar ilmu
syari. Semoga majalah al-Mawad'-

dah mampu mernenuhi keinginan

Antum atau siapa saja yang ingin

meraih ilmu agama. Barokallohu

fikurn.

.Io;nltii,tru & Plrrl.tn g

Assalamu'alaikum. Saya dulu pe-

langgan majalah keluarga muslim al'
Mawaddah. Waktu itu saya berhenti

karena awalnya saya beli lewat sau-

daia saya yang sedang kuliah di Ke-

diri, namun saat lulus tidak beli lagi'

Sdkarang saya ingin berlangganan

lagi. Domisili saya ada di Jombang.

Apakah ada agen di kota saya? Jika

saya minta kumpulan TARJIM edisi

ke-8 tahun ke-l, apakah masih bisa?

(Ibu Hudayani, Bumi Alloh,
+62857?xrrxxxx)

Redaksi : Was salamu'alaikum. Semo -

ga Alloh melimpahhan rahmat-Nya
pada Ibu sekeluarga. Untuk daerah

Jornbang, ibu bisa menghubungi

t-.,
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KONSULTASI PRANIKAH

SOAL:
Assalamu'alaikum. Ustadz, saya adalah anak su-
lung perempuan (23 th) yang telah lulus kuliah. Ke-
tika di kampus, saya mengenal seorang pria dan
kami berniat untuk ta'aruf . Sekarang kami sudah
bekerja dan insya Alloh hati saya sudah mantap
dengan pria itu (27 th). Orang tua saya juga sudah
merestui karena dia pria yang sholih.

(Fulanah, Bumi Alloh)

\
UAWAB:

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.
Mungkin maksud Ukhti ingin bertanya bagaimana

kelanjutannya? Jika Ukhti sudah cocok dengan pria
yang sholih akidah dan akhlaknya, demikian juga
orang tua, maka orang tua hendaknya segera mela-
marnya langsung atau lewat orang tuanya agar segera
ada keputusan. Jika sudah ada kesepakatan, segeralah
menentukan waktu pernikahannya. Menunda nikah
padahal sudah siap berarti menyelisihi perintah Alloh
,JB (baca surat an-Nisa'3) dan Rosul-Nya. Jika tidak
segera menikah maka fitnahnya akan lebih besar, bisa
terjatuh ke dalam zina mata, lisan, tangan dan semi-
salnya. Abu Hatim al-Muzani r*, berkata, Rosululloh
S bersabda:

"Jika orang yang kam.u senangi aganta dan ahhlahruya

4 almawaddah:: Vor. 3g :: Robi,uts rsani 1432 H

*

DIASUH, USTADZ AUNUR ROTIO BIN GHUFRON

datang hepadarnu (untuk melamar), maha nihahkan
(putrimu) dengannya. Jiku tidah, maha ahan terjadi fit-
neh di permukaan bumi dan terjadi herusakan." (HR.
at-Tirmidzi 1005, dihasankan oleh al-Albani Mukhta-
shor Irwaul Gholil 11370)

Jika sudah ada kesepakatan mau menikah, wanita
tidak boleh sering keluar dari rumah, dan tidak pergi
safar melainkan bersama mahromnva.

Wallohu a'lam.

lngin Cepat Nikah, Tapi...

SOAL:

Assalamu'alaikum. Ustadz, ana seorang akhwat l,g
tahun. Ana ingin cepat menikah, tapi sampai saat
ini belum ada calon. Ana juga sudah tanya pada
wasilah, tapi belum ada pandangan ikhwan. Bagai-
mana yo Ustadz, cara mengatasi pubertas di dalam
diri ana. Ana sudah puasa tapi tidak berhasil. Mo-
hon jawabannya. Syukron.

(V, Jateng, 08522xxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.
Alhamdulillah jika Ukhti ingin cepat menikah, ka-

rena dengan menikah akan dapat membendung syah-
wat yang haram dan menenangkan jiwa. Tetapi
hendaknya Ukhti bersabar dan berusaha mencarinya

Sudah Se pakat?
Segera Menikah!

"t6s ob)'i\ Cttr.f,



menurut tuntunan syar'i.

Adapun jalan menuju kesabaran dan mengatasi

masa pubertas banyak sekali, misalnya dengan puasa

sunnah, yakni sehari puasa sehari berbuka, atau puasa

Senin-Kamis. Rosululloh S bersabda:

+o^:'il3
CJJ.

'Wahai pemuda, apabila hamu telqh ftia'nxpu menihah,

meruikahlah. Namun barangsiapa yang belum manxpu,

m,aha hend.aknya berpuasa, harena sesungguhnya pua-

sa bisa menjadi benteng baginya." (HR. al-Bukhori

4677)

Perbanyaklah membaca al-Qur'an dan berdzikir,

menyibukkan diri menuntut ilmu syar'i, berdo'a p'ada

malam hari terutama sepertiga malam terakhir:

{@ 3}iii$it k*ii }
Hanya dengan mengingat Alloh'lah hati menjadi ten-

teram. (QS. ar-Ro'du [13]: 28)

Hendaknya tidak sering keluar rumah, karena ke-

banyakan wanita yang keluar rumah berhias mema-

merkan keindahan dirinya. Tidak menjamin wanita

yang memamerkan keindahan dirinya di luar rumah

akan cepat dapat jodoh. Namun jika ada keperluan di

luar rumah maka tidak mengapa, tapi hendaknya

memperhatikan adab-adab Islami.

Mintalah bantuan kepada orang yang ilmu agama-

nya baik untuk mencarikan jodoh, barangkali dia pu'

nya pandangan pria yang baik akhlaknya.

Semoga dengan kesabaran dan usaha mengikuti

sunnah Alloh,jE, Alloh akan memudahkan urusan kita

dan memilihkan kita yang lebih balk. Wallohu a'lq,m.

Sud a h Punya

an dengannya, sedangkan saya sudah mempunyai

calon suami? Orang lain tersebut lebih sholih dari-

pada calon suami saya. Syukron atas jawaban Us'

tadz.

(Fulanah, Bumi Alloh, 0878xxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Jika Ukhti sudah punya calon suami yang sudah

qiap menikah, Ukhti tidak boleh berhubungan dengan

laki-laki lain. Bila hal itu tetap dilanjutkan tentu akan

berbahaya. Ukhti akan menyakiti pihak laki-laki, dan

mungkin akan timbul dendam yang berkepanjangan.

Ibnu Abbas ap- berkata bahwa Rosululloh S bersabda:

:un\s Gt
"Jangan memqdhorotkan diri sendiri dan jangan me'

madhorotkun orang lain." (HR. Ibnu Majah Kitabul Ah-

kam no:2332, Imam Ahmad no.2719,Imam Malik no.

1234. Dishohihkan oleh al-Albani no. 250)

Ukhti bisa bayangkan, bagaimana perasaan wanita

bila diperlakukan seperti itu? Tentu akan sakit rasa-

nya. Padahal laki-laki boleh menikah lebih dari satu'

Dan akan lebih parah lagi jika orang tua Ukhti dan ca-

lon suami sudah berhubungan dan sudah sepakat.

Hendaknya kita mempertimbangkan segala sesuatu-

nya sebelum datang penyesalan di kemudian hari'

Adapun untuk meningkatkan agama suami, insyo

Attohbisa diatasi dengan menuntut ilmu agama sete-

lah menikah.
Akan tetapi, jika pria yang pertama sekadar iseng

dan belum terjalin sebuah ikatan, belum ada hubungan

orang tua dengan orang tua, tidak ada kemungkinan

dendam di kemudian hari, baik kepada Ukhti atau

kepada pria yang kedua, maka boleh menggagalkan

yang pertama. Segeralah memutuskan hubungan de-

ngannya, baik lewat HP atau media komunikasi lain-

nya. Jika perlu gantilah nomor Ukhti dengan yang

baru agar bisa benar'benar putus hubungan. Hen-

daknya tidak keluar dari rumah kecuali dalam keada-

an darurat dan ditemani mahrom' Selanjutnya orang

tua Ukhti hendaknya segera menghubungi laki-laki
sholih tersebut agar urusannya cepat selesai dan se-

gera menikah. Wallohu a'lam' 6

Masih Cari Lagi

SOAL:
Assalamu'alaikum. Ustadz, saya seorang remaja pu-

tri berusia 1? tahun. Saya ingin bertanya. Apakah

boleh saya mencintai lakilaki lain atau berhubung-

Rubrik ini dihadirl€n sebagai sumbangsih kami bagi pembaca yang menghadapi problem- pranikah. Bagi ya-ng ingin.berkonsultasi, sifqkan taya$kan gfalan 9.91'
tem rnda ke moJa redaksi rielalui surai, atau stvts lie itp, oar rro siz eeo-atau o-mall: mahlah.ahnawaddahtggrd,com leigrar d{$fn'tltfi*&.ra"u k htdnCst

f*alna,i nJifrr berhak mengedlt surat konsultasi yang dimuatdalam malalah sepeilunya' . .' .
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paikan udzur. Do'akan saja dia semoga Alloh .s mema-
damkan marahnya. Hubungilah dia dan bicaralah de-
ngan kata-kata yang lembut, atau dengan SMS jika dia
tidak mau menerima telepon. Jangan dibalas dengan
kemarahan jika dia sedang marah. Sampaikan nasihat
lewat SMS bahwa tanda orang yang bertakwa adalah
menahan marah dan suka memaafkan kesalahan
orang lain.

'$ctl +'$tLait ffi i**uii y

{@ <,*Ai#- fltl
... dan orarug-orang yang menahan amarahnya d,an me-
maafkan (kesalahan) orang. Alloh rnenyukai orang-
orang yang berbuat hebajihan. (QS. Ali Imron [B]: 184)

Jika dia sudah pulang, jangan ditanya kenapa ke-
marin marah. Tutuplah peristiwa yang lalu. Jika dia
marah lagi, tidak perlu dibalas dengan kemarahan.
Cukup katakan,'Ya Alloh, ampunilah dosa hamba-Mu
yang hina ini." Atau do'a lainnya yang menggugah ke-
sadaran suami.

Semoga Alloh ,€ mehjadikan kehidupan keluarga
kita penuh mawaddah dan rahmat. Wqllohu a'Iam.

Bercumbu Saat Pu asa

Assalamu'alaikum. Bagaimana cara mengurangi
syahwat saat berpuasa? Dan jika saat puasa wajib
bercumbu lalu keluar mani, apakhh terkena denda?
Tolong penjelasanny a. Syukron.

ffio)ffi*"
.t+

Assalamu'alaikum. Ustadz, sudah 10 hari ini suami
ana marah. Dia tidak SMS atau menelepon ana
gara-gara masalah sepele, yaitu ana tidak men-
gangkat telepon waktu suami menelepon ana. Ana
tidak angkat karena waktu itu ana sedang di be-
lakang sementara HP-nya di kamar. Ana sudah'
berulang kali minta maaf dan menjelaskannya tapi
suami tetap saja marah besar. Ana kirim SMS dan
meneleponnya tapi hasilnya nihil. Mohon nasihat-
nya, Ustadz. Jazahumullohu hhoiron.

(A, Jatim, 0857xxxxxxx)

Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.
Alhamdulillah Ukhti punya suami yang sayang dan

cinta. Seandainya dia benci tentu tidak menelepon is-
trinya.

Istri hendaknya memaklumi bahwa jika suami cinta
kepada istri, dia akan selalu diingat di mana saja ber-
ada. Bahkan seandaihya dia mampu, tentu dia akan
membawa istrinya bekerja untuk mendampinginya,
apalagi bila istri baik akhlaknya kepada suami dan
keluarganya.

Karena itulah bila dia menelpon lalu tidak diterima,
tentu dia akan marah dan akan sakit hatinya karena
merasa kehilangan buah hatinya. Oleh karena itu upa-
yakan HP selalu dibawa di mana pun berada. pakailah
pakaian yang ada sakunya. Jika telepon rumah, upa-
yakan suami bisa membelikan telepon wireless agar
tidak terjadi yang kedua kalinya.

Ukhti tidak perlu sedih, jika alasan Ukhti memang
benar demikian dan sudah minta maaf atau menyam-
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JAWAB:
Wa'alaikumussalam. Syahwat adalah nikmat dari

Alloh,98, tentunya bila disalurkan kepada yang halal,

bahkan boleh jadi berbuah pahala. Rosululloh S$ di-

tanya oleh sahabat:

Fueil lS;';r#'E3fe'tj di't Jy:u-

3i:W.* 3s tV cWs i P"'ri " Ju

,, hi A;K;>alr iWS\i)s\UK

'Wuhai Rosululloh! Apakah jika seseorang rnernenuhi

kebutuhan syahwatnya itu pun rnendatangkan paha'

la?" Beliau menjawab, "Apa pendapatmu bila iq me-

nempatkannya pada tempat yang haram, bukankah ia

berd,osa? Demikianlah bila ia menempathannya pd'da

tenrpat yang halal, rnaka ia ahan mendapat pahala."

(HR. Muslim 2376)

Adapun cara mengurangi syahwat pada waktu pua-

sa, upayakan pada malam harinya bercumbu dengan

istri. Alloh ,€ berfirman:

t u3q8''&3q
Dihatalkan bagi hamu pada malam hari bulan puascl

bercarnpur dengan istri'istrimu. Mereka itu adalah pa-

kaian bagimu, dan kamu pun pahaian bagi mereka.

(QS. al-Baqoroh [2]: 187)

Atau mencari kesibukan yang lain, seperti berdak-

wah, membaca kitab, atau berdiam diri di masjid atau

aktivitas lainnya.
Jika pada siang hari keluar mani karena bercumbu

namun tidak sampai berkumpul Aima) maka tidak

d.ikenakan denda. Aka tetapi hal itu membatalkan

puasa karena keluar mani sebab bercumbu dan harus

mengganti puasanya di hari yang lain. Demikian juga

tidak dikenakan denda walaupun dia berkumpul den'

gan istrinya pada siang hari Romadhon jika dia punya

hak untuk tidak puasa, misalnya ia sedang safar atau

sakit yang membahayakan fisiknya bila berpuasa.

Atau dia sedang berpuasa sunnah lalu bercumbu atau

berkumpul dengan istrinya-baik keluar mani maupun

tidak, maka tidak dikenakan denda tapi puasanya

batal bila sampai keluar mani.

Untuk Iebih jelasnya, silakan baca kitab Fushulus

Siyam oleh Syaikh Ibnu Utsaimin'+irtH.

'"nWJy6ti"eiU'Hfiy

Minta Mati Mengurangi
Tawa kka l?

SOAL:
Assalamu'alaikum. Afwan Ustadz, ana mau tanya.

Apakah do'a berikut 'Ya Alloh, hidupkanlah aku

bila hidup lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku

bila kematian lebih baik bagiku" di tengah musibah

ketika pertolongan Alloh belum nampak bisa men'

odai tawakkal seseorang? Mohon jawabannya.

' GdJateng,+628564xxxxxxx)

JAWAR:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.

Orang Islam bila diuji oleh Alloh berupa musibah

semisal sakit parah hendaknya bersdbar, tidak boleh

putus asa. Hendaknya meyakini bahwa ujian bisa

menghapus dosa orang yang beriman jika ia bersabar,

dan akan menambah pahalanya, apalagi bila disertai

perasaan ridho terhadap takdirAlloh,€. Bahkan orang

yang kuat imannya akan bersyukur kepada Alloh,€,
karena dengan datangnya musibah, dia bisa meraih

keuntungan yang banyak dan menjadi orang yang

senantiasa ingat kepada Alloh,98.

Adapun orang yang merasa sangat berat menang-

gung musibah sakit, maka dia boleh berdo'a kepada

Alloh meminta maii. Tentunya dengan menyerahkan

urusannya kepada Alloh S, karena hanya Dia-lah yang

mengetahui baik dan buruknya seorang hamba. Hal ini
berdasarkan hadits dari sahabat Anas .;$, bahwa Nabi

ffi bersabda:

.I I iK;F ^;Ji 
A,tys\'&3;\ (#1"\

"Janganlah sekati-hali seseorang di antura kalian

menginginhan rna'ti harena hesusahan yang rnenimpa'

nya. Narnun bila ia benar'benar menginginkannya,

rnahu herLdaknya berdoa, Ya' Alloh, hidupkanlah aku

sela,ma hidup itu lebih buik bagiku, dan wafatkanlah

aku jika nxetnctng itulah yang terbaik bagiku."' (HR. al-

Bukhori 8/94)"

Hubungan hadits ini dengan tawakkal sdngatlah

kuat. Orang yang berdo'a dengan do'a ini berarti dia

telah bertawakkal kepada Alloh, menyerahkan urusan
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r,l"

hanya kepada Alloh. Dia tidak menodai tawakkalnya.
Tawakkal merupakan bagian dari ibadah hati yang
bisa bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang
dengan eebab kemaksiatan. Maka tawakkal orang

'yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. WaI-
hhua'lam.

orang tua minta dido'akan
maka kami tidak meni
keyakinan ini. Bahkan kita,l
orang yang meninggal durt{ii
kecuali apa yang dia usahakan di

Wallahua'lam.

Mimpi Orans tua
Minta Dido'ikan
SOAL:
Assalamu'alaikum, Ustadz. Bolehkah kita berse-
dekah atas nama orang yang sudah meninggal
dunia untuk meringankan dosa-dosanya. Apakah
benar kalau memimpikan orang yang sudah me-
ninggal tandanya si mayit minta dido'akan? Molion
jawabannya, Ustadz. Syukron.

(Ummu G, NTB, +G28l88xxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.
Umat Islam boleh bersedekah untuk orang tuanya

yang telah meninggal dunia, tetapi tidak dengan cara
yang bid'ah, seperti mengundang orang-orang untuk
berkumpul lalu makan-makan, kemudian mereka dim-
inta untuk mendo'akan orang yang meninggal dunia
dan membacakan ayat-ayat al-Qur'an lalu dikirimkan
kepada si mayit.

A'isyah sg mengatakan bahwa seorang laki-laki ber-
kata kepada Nabi 1[S:

6'r^5; * iuuJg[* cr$r ;\ Sl

W j3,a i. j\t W 3UE1
"Sesungguhnya ibuhu telah meninggal dunia secara
mendqdak. Ahu menduga seandainya ia bisa berkata
(sebelum nteninggal), niscaya ia ahan bersedekah.
Apahah ia memperoleh pahala jika q,ku bersedekah q,tas

namanya?" Beliau bersabda, 'Ta, bersedekqhlah atas
namanya." (HR. al-Bukhori 4/10)

Adapun keyakinan bahwa bila rnimpi berjumpa de-
ngan orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka

Boneka Mainan Untuk Anak

SOr\1,:
Assalamd'alaikum. Ustadz, bolehkah ada boneka di
dalam rumah untuk mainan anak-anak? Misalnya
doraemon, spongebob, barbie, dan sejenisnya yang
berwujud makhluk bernyawa? Syukron.

(Fulan, Bumi Alloh, +62gb2gxxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh.
Menurut asal, anak boleh bermain dengan mainan

yang hukumnya mubah, misalnya bermain dengan bu-
rung seperti pada zaman Rosululloh ffi, ada seorang
anak kecil bernama Abu Umair yang menangis ketika
burungrrya mati. Maka Rosululloh ffi bercanda den-
gannya seraya berkata, 'Wahai Abu Umair, apo, yang
d.iperbuat oleh burung hecil ini?", atau contoh lainnya.

Akan tetapi, hendaknya anak dijauhkan dari per-
mainan yang merusak akidah atau gambar-gambar
bernyawa dan mainan yang merusak fisiknya, misal-
nya boneka doraemon, barbie, spongebob.

Dalam permainan boneka doraemon terdapat unsur
sihir yang hukumnya jelas haram. Ia menggambarkan
sosok kucing yang bisa berubah dan terbang, bisa men-
ciptakan benda yang banyak, dll.

Tidak jauh berbeda dengan spongebob yang melam-
piaskan pekerjaan sihirnya dengan ditusuk namun ti-
dak mati. Sementara barbie adalah mainan anak
wanita yang menampilkan pakaian wanita yang tidak
Islami, seperti bagaimana cara mengganti rambut pa-
sangan atau yang lainnya,

Wallohu a'Ium. &

i:/:..ii;l

t;/:::t\lt
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K6 Mana
Menyekolahkan Anak?
Di masa kini, banyak orang yang hanya mementingkan urusan dunia sedangkan

urusan akhiratnya dilupakan. Contohnya pada bulan-bulan ini, sebagian besar orang tua

menyiapkan segala sesuatunya guna menyerahkan pendidikan auaknya kepada lembaga

pendidikan yang konon berorientasi dunia belaka. Sementara masalah akidah, ibadah, manhaj,
adab, dan keselamatan di akhirat diabaikan.

erhatian mereka hanya terfokus pada

sekolah yang bisa mengantarkan anak-
nya menjadi cerdas dan cepat dapat pe-

kerjaan. Prinsip ini bukan hanya ada

pada orang awam saja, tetapi tokoh agama dan

da'i yang menggebu-gebu membela Islam lebih
senang menyekolahkan anaknya pada lembaga

umum yang tidak jelas akidah dan manhajnya
daripada menyekolahkan anaknya di pesantren
yang dikelola menurut as-Sunnah.

Bahkan mereka ragu dan waswas bila anaknya
masuk pesantren, ketika anaknya tidak diterima
di sekolah umum. Mereka khawatir apabila anak-

nya masuk pesantren masa depannya akan suram,

tidak bertitelkan sarjana, tidak diterima sebagai

pegawai negeri, tidak bisa mencari rezeki, dan

alasan lainnya.
Inilah kondisi umat Islam saat ini pada umum'

nya. Bahkan, ada yang sampai hati memarahi
anaknya dan tidak memberi nafkah kepada anak-

nya bila mereka putus kuliah karena ingin men-

cari ilmu Dienul Islam di pesantren, lantaran
dianggapnya durhaka kepada orang tua. Mereka
tidak mau bertanya mengapa anaknya keluar dari

bangku kuliah. Bahkan bila hal itu terjadi pada

putrinya, maka putrinya tersebut diusir dari ru-
mah. Apalagi jika memakai cadar atau hijab mus-

limah, biasanya dituduh mengikuti aliran keras
dan semisalnya, karena orang tua merasa hina
dan malu kepada tetangga dan temannya.

Selanjutnya, agar kita tidak dikuasai oleh hawa

nafsu yang selalu sesat dan menyesatkan, khusus-

nya menghadapi keadaan umat Islam berkenaan

dengan dunia pendidikan, mari kita pelajari kete-

rangan firman Alloh € berikut ini sesuai dengan
pemahaman ulama Sunnah. Selanjutnya mari kita
telaah, bagaimana seharusnya kita mendidik anak

agar menjadi anak yang sholih, bermanfaat untuk
dirinya, orang tua dan umat. Alloh,€ berfirman:

j{t1i,t'ir;^i'A'eW :,#. y

{€D r}t
Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja|dari
kehidupan dunia., sedapg merehq' tentang (k'ehidu-

pan) akhirat adaluh loloi. (QS. ar-Rum [30]: 7)

Ayat di atas merupakan peringatan keras bagi

Robi'uts Tsani 1432 H :: Vol. 39', illftf alVaClCla,li 9



siapa saja yang hidupnyr tr"rryJ berorientasi dunia
belaka. Demikianlah pemahaman yang diterang-
kan oleh para ulama Sunnah.

Mengapa harus dipahami sesuai dengan pema-
haman ulama Sunnah? Perlu diketahui bahwa me-
mahami ayat menurut pemahaman ulama Sunnah
dari kalangan salaf sangat penting bagi setiap
umat Islam yang ingin bersatu dan tidak berpe-
cah-belah. Ahli bid'ah, orang musyrik, dan orang-
orang pergerakan umumnya tidak berselisih
tentang kita harus berdalil dengan al-Qur'an dan
as-Sunnah, tetapi mereka berselisih tentanlg ru-
jukan memahaminya. Karena itulah al-Qur'an dan
as-Sunnah harus dipahami dengan pemahaman
ulama Salaf. Dan di antara usul Ahlus-Sunnah-
sebagaimana disebutkan Imam Ahmad-yang per-
tama ialah berpegang teguh kepada ilmu tlan
pemahaman sahabat Rosululloh ;{$, yaitu pema-
haman para Salaf. (tJshutus-Sunnah oleh imam
Ahmad hlm. 25, tahqiq al-Walid an-Nashr)

TAFSIR AYAT MENURUT AHLI TAFSIR

Adapun sebhgian ulama Sunnah menafsirkan
ayat ini sebagai berikut:

1 Ibnu Jarir rilb berkata: "Alloh mengabarkan
I bahwa orang yang mendustakan kebenaran

berita Alloh itu tahu bahwa bangsa Romawi diberi
kemampuan oleh Alloh untuk mengalahkan kera-
jaan Persi, karena mereka memiliki kekuatan
duniawi dan pengaturan ekonomi yang baik. Al<an
tetapi bangsa ini lupa tidak memikirkan kesela-
matan dirinya besok pada hari kiamat." (Tafsir
ath-Thobari 2L176)

q Ibnu Katsirri,l5 berkata: "Manusia pada
1,./ umumnya tidak memiliki ilmu kecuali ilmu
duniawi. Memang mereka maju dalam bidang
usaha, tetapi hati mereka tertutup, tidak bisa
mempelajari ilmu Dienul Islam, untuk kebahagia-
an akhirat mereka." (Tafsir lbnu Kq,tsir 31428)

c; Al-Hafizh ibnu Rojab al-Hanbali riib berkata:
O "Adupr.r, orang yang mengand.alkan akalnya
belaka serta sibuk dengan ilmu duniawi sehingga
mereka berani berfatwa dan mengajar umat,
mereka itu tergolong firman Alloh di dalam surat
ar-Rum ayat 7. Itu semua karena ambisi kenik-
matan duniawi. Seandainya mereka bersedia hi-
dup sederhana dan mengingat urusan akhiratnya,
mau menasihati diri dan umat, tentu mereka akan
berpegang kepada wahyu Ilahi yang diturunkan

10 alrnav-&ddah::vot. 3s :: Robi'uts rsani 1432 H

kepada Rosul-Nya." (Tafsir Ibnu Rojab al-Hanbali
u42O)

TAFSIR AYAT OLEH PARA SAI,AF

Surat ar-Rum ayat 7 ini mendapat perhatian se-

rius dari para ulama Sunnah. Karena itu, marilah
kita menelaah fatwa mereka tentang siapa yang
dimaksud dengan orang yang hanya mengetahui
lahirnya kehidupan dunia saja, agar kita bisa
mengambil faedah urrtuk meluruskan tujuan hi-
dup dan agar.\ita selamat dari siksa-Nya.

1 I6nu Abbas *i[: berkata: "Mereka itu hanya
I- pandai mencari rezeki, seperti kapan bercocok

tanam, kapanmengetam dan cara menimbunnya,
dan pandai membangun gedung yang mewah;
tetapi mereka bodoh dalam urusan akhiratnya."
(Taf sir ath - Thob ar i 27 I 23)

iJ Hasan bin Ali,'€t.l berkata: "Karena kepand.ai.
,{* annya dalam urusan dunia, dia mampu me-
nimbang dirham di atas kukunya dan tahu berapa
timbangannya, akan tetapi dia tidak pandai me-
ngerjakan sholat." (Ad - Dunul - Mantsur 6/488)

i'1 Mujahid,rilS berkata: "Orang kafir itu gembira
t ) karena perkembangan urusan dunianya, teta-
pi mereka mengingkari siksa kubur." (Tafsir al-
Qurthubi 751235)

1 Qotadah 'iisiq berkata: "Mereka hanya pandai
t dalam urusan perdagangan dan produksi serta
memasarkannya." (Ad- Durrul- Mqntsur 61 483)

r Adh-Dhohak,+1b berkata: "Mereka hanya pan-
t J dai membangun istana, membuat saluran iri-

gasi dan bercocok tanam saja." (Tafsir al-Qurthubi
14t7)

/ r Ibnu Khalawih d,itsi berkata: "Mereka itu pan-
l-) aui mengatur strategi hid.up, tetapi ilmu aga-
ma dan beramal sholih mereka lupakan." (Tq.fsir
al-Qurthubi 14/7)

r7 Imam asy-Syaukani'in;F; berkata: "Mereka itu
d' hurry" mengetahui yang zhohir berupa kehidu-

pan yang batil, sedangkan nikmat yang kekal dan
murni untuk hari akhiratnya tidak mau mereka
pelajari, bahkan mereka melupakannya." (Fathul-

Qodir, surat ar-Rum [30]: 7)

q Imam al-Qurthubi ,rirjts berkata: 'Ada yang
L - berpendapat bahwa mereka itu dibisiki setan
untuk mengurusi urusan dunia saja." (Tafsir al-
Qurthubi 1417)
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Perlu diketahui bahwa memahami ayat menurut pemahaman ulama Sunnah
dari kalangan salaf s.angat penting bagi setiap umat Islam yang ingin bersatu dan tidak

berpecah-belah. Ahli bid'ah, orang musyrik, dan orang-orang pergerakan umumnya tidak
berselisih tentang kita harus berdalil dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi merel<a

berselisih tentang rujukan memahaminya. Karena itulah al-Qur''an clan as-Sttttnah
harus dipahami dengan pemahaman ulama Salaf.

ORIENTASI DUNIA KONSEP ORANG KAFIR

Sekian banyak keterangan yang disampajkan
ulama Sunnah ini menjelaskan konsep hidup
orang kafir yang anti ilmu agama Islam dan anti
beramal sholih serta tidak percaya adanya Hari
Pembalasan. Hidup mereka bagaikan hewan, wak-
tunya hanya untuk mencari kesenangan dunia dan

makan, na'ud,zubillahi rnin d'zatik. Alloh,S berhr-
man:

F-ii?u K'r3U:t6.

@

{@ 7;;:ar
... dan orctng-orang hafir bersenang-senang (di
d,unia) dan mereha mqkan seperti makannya bi-

natang. dan Jahannam a'dalah tempat tinggal
mereha,. (QS. Muhammad [47]: 12)

Umat Islam yang dimuliakan oleh Alloh,S hen-

daknya menjauhi sifat orang kafir dan tidak men-
gukur kebahagiaan semata-mata karena urusan
dunia. Akan tetapi orang yang berbahagia ialah
orang yang mendahulukan diri dan keluarganya
mempelajari ilmu iman dan takwa. Hal ini seba'
gaimana dijelaskan di dalam surat al-Ashr bahwa

manusia yang beruntung ialah orang yang beri-
man, beramal sholih, saling berwasiat dalam kebe'

naran dan saling berwasiat dalam kesabaran.

Perhatikanlah nasihat emas Syaikh Abdur'
Rohman bin Nashir as-Sa'di '6;Jg saat beliau men'
gomentari makna ayat tersebut. Beliau berkata:

"Pikiran mereka hanya terpusat pada urusan
dunia qehingga lupa urusan akhiratnya. Mereka
tidak berharap masuk surga dan takut neraka.

Inilah tanda kehancuran mereka. Bahkan den-

gan otaknya mereka bingung dan gila. Usaha
mereka memang menakjubkan, seperti mem'
buat atom, listrik, angkutan darat, laut dan

udara. Pikiran mereka sungguh menakjubkan
seolah-olah tidak ada manusia yang mampu
menandinginya, sehingga orang lain menurut
pandangan mereka adalah hina. Akan tetapi in'

gatlah, mereka itu orang yang paling bodoh

dalam urusan akhirat dan tidak tahu bahwa
kepandaiannya akan merusak dirinya. Yang

. tahu kehancpran mereka adalah insan yang be'
rima4 dan berilmu. Mereka itu bingung karena
menyesatkan dirinya sendiri. Itulah hukuman
Alloh baei orang yang melalaikan urusan akhi'
ratnya, akan dilalaikan oleh Alloh dan tergolong
.orang fasik. Andaikata mereka mau berpikir
bahwa itu semua adalah pemberian Alloh,* dan

kenikmatan itu disertai dengan iman, tentu
hidup mereka akan bahagia. Akan tetapi lan'
taran dasarnya yang salah, mengingkari karu'
nia Alloh, tidaklah kemajuan urusan dunia
mereka melainkan untuk merusak dirinya
sendiri." (Taisir Karimir Rohrnan 4175)

SEBESAR.BESAR MUSIBAH

Musibah yang paling besar di dunia ini, seba-

gaimana yang kita saksikan, bukanlah karena di-
landa kemiskinan harta, tetapi karena miskin
ilmu Sunnah. Betapa banyak orang kaya tapi
tanpa ilmu agama. Kekayaannya justru merusak
dirinya, anak dan keluarganya, bahkan merusak
ekonomi masyarakat awam serta membendung
jalan yang benar. Inikah kebahagiaan hidup?

Imam al-Qurthubi'+irib berkata: "Illama berkata:
'Termasuk bencana besar, bila kami melihat sese-

orang itu cerdas, tanggap dan teliti ketika dilanda
musibah urusan duniawinya, tetapi tidak merasa

rugi bila ditimpa musibah pada agamanya."'
(Tafsir al- Qurthubi I4l 8)

Selaku orang tua yang mendapat hidayah dari
Alloh ,99 tentu akan dapat mengambil faedah dari
ayat di atas untuk menentukan sikap: ke mana

anak hendak disekolahkan. Dan tentunya bisa
menyadari bahwa kebahagiaan hidup bukanlah
sebagaimana yang dibayangkan orang secara

umum danbukan yang diimpikan oleh orangkafir
yang tidak mau mengenal melainkan ilmu urusan
dunia belaka.

Wallohu a'lam. Q
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etahuilah bahwa sebelum anak berga-
ul dengan orang lain, ia terlebih dahu-
lu bergaul dengan orang tuanya.
Karena itulah Alloh,* mengamanat-

kan pendidikan anak ini kepada kedua orang tua-
nya.

{.... 5u K+V Kdiri'Wr ufi (u.\
Hai orang-orang yang berimq,n, peliharalah diri-
mu dan keluargarnu dari api nerq,ka.... (QS. at-
Tahrim [66]:6)

Dan juga frrman-Nya:

{@ <';;'li6io*:}:v\
Don berilah peringatan kepada kerabq.t-kerabatmu
yang terd,ekof. (QS. asy-Syuaro' [26]:zL )

Disebutkan di dalam riwayat yang shohih bah-
wa tatkala ayat ini turun, Rosululloh ;[$ memang-
gil sanak kerabat dan keluarganya, bahkan beliau
naik ke bukit Shofa memanggil khalayak ramai
agar masing-masing menyelamatkan dirinya dari
api neraka. Dari Abu Huroiroh agb bahwa Nabi 1S

12 ttltrtawrttIriitII ::vor. 39 :: Robi,utsTsani 1432 H

s. r*.

*ffiffiry, w,

llrnu Apa yan
Diaiarkan Pade ne

*.t"f&.

Telah diketahui bersama bahwa Alloh dg menjadikan manusia pada umumnya lahir
karena pernikahan laki-laki dengan perempuan, dan anak dilahirkan

dalam keadaan fitrah, bersih dari dosa. Anak itu ditakdirkan oleh Alloh,€ menjadi sholih
atau ahli maksiat karena pendidikan

bersabda:

$.\'{c'sg.6 ;},$t * -{; U tt j4 [
J^ ul;.i isg qy'r S€ $"*a EW;

oYb euii oP
'Tidaklah seorang anctk lahir melainkan dalam fi-
trah, maka hedua ordng tuanyalah yang menjadi-
hannya Yq.hudi, Nasrani atau Majusi. Sebagai-
mana binatang rnelahirkan anah yang selamat
dari cacat, apahah kamu menganggap hidung, te-

linga, dan anggota tubuh binatang itu terpotong?"
(HR. Muslim:4803)

Dalil di atas menunjukkan bahwa yang bertang-
gung jawab dan yang paling utama atas pendi-
dikan anak adalah orang tua. Dalil ini hendaknya
menjadi pegangan orang tua ketika hendak me-
nyekolahkan anaknya. Orientasi apa yang seha-
rusnya lebih dipentingkan? Dan ilmu apa yang
seharusnya diajarkan sebagai didikan bagi putra
putri mereka?



PENGERTIAN DAN MACAM.MACAM ILMU

Perlu kita bahas terlebih dulu ilmu ini, karena
erat hubungannya dengan pendidikan anak.

Al-Allamah ar-Roghib al-Ashfahani'riri5 berkata:
"Ilmu ialah mengetahui hakikat sesuatu. Hal ini
ada dua macam: (1) Mengetahui wujudnya sesua-

tu, (2) Menghukumi sesuatu itu ada atau tidak
ada. Sedangkan dalil yang pertama seperti yang
teicantum di dalam surat al-Anfal [8]: 60 dan dalil
yang kedua tercantum di dalam surat al-Mrunta'
hanah [60]: 10." (Mufrodat al-Fadhil Qurbn:58O)

Al-Allamah Ibnu Utsaimin '+i'iH berkata: "Ilmu
menurut bahasa ialah lawan dari jahil, yaitu me-

ngetahui sesuatu dengan pasti. Sedangkan menu-
rut istilah, sebagaimana yang dikatakan oleh pgra
ulama, ialah maTifal (mengenal sesuatu). Ada lagi
yang berpendapat bahwa ilmu itu lebih jelas dari-
pada sekadar dikenal. Adapun yang kami maksud-

'kan di sini ialah ilmu syar'i yang Alloh 0*i turun-
kan kepada Rosululloh $ yanq berisi keterangan
dan petunjuk. Dan ilmu wahyu inilah ilmu yang
terpuji, sebagaimana sabda Rosululloh ;$:

+jlr + '^fr'Yf ,A\lj J'
"Barangsiapa. yang dikehendohi oleh Alloh baih,

maka dirnudq,hkan memahami agan'td Islam,."
(Kitabul Ilrni oleh Ibnu Utsaimin hlm. 13)

Adapun macam ilmu, sebagaimana yang dika-
takan oleh ar-Roghib al-Ashfahani $i6, ada dua:
ilmu nazhori (teori) dan amali (praktik). Ilmu
nazhori bila sudah diketahui maka sudah sempur-

na, seperti ilmu tentang wujudnya alam. Sedang-

kan ilmu amali, tidaklah diketahui dengan

sempurna kecuali bila telah diamalkan, seperti
amal ibadah.

Adapun pembagian yang lain: ilmu ada yang
aqli (bersumber dari akal, yang diperoleh melalui
percobaan yang berulang-ulang) dan ada yang
sam'i (bersumber dari wahyu Ilahi yang cepat
diperoleh dengan pasti tanpa ada percobaan dan
keraguan). (Mufrodat Alfadhil Qur'an 580)

Syaikh Abdurrohman bin Sa'di dlg berkata:
"Ilmu dibagi menjadi dua:

{ Ilmu yang bermanfaat, yang dapat menjernih-
Ik.r, jiwa, mendidik akhlak yang mulia, dan

memperbaiki akidah, sehingga dapat menghasil-
kan amal yang sholih dan membuahkan kebaikan
yang banyak. Ilmu ini adalah ilmu syari'at Islam

dan penunjangnya, seperti bahasa Arab.

fillmu yang tidak mendidik akhlak, tidak mem-
.4perbaiki amal, dan tidak memperbaiki akidah.

Ilmu ini dipelajari hanya untuk mencari faedah
duniawi belaka. Itulah ilmu yang dihasilkan ma-

nusia dengan beraneka macam bentuknya. Jika il-
mu ini didasari dengan iman dan landasan agama

Islam, maka menjadilah ilmu duniawiyyah diniy-
yah. Akantetapi bila tidak digunakan untuk mem-

bela agama Islam, ilmu itu hanya ilmu dunia
semata, maka tidak rhulia, bahkan berakhir de-

rigan.kehinaan. Bahkan boleh jadi akan merusak
dirinya sendiri, seperti ilmu membuat senjata dan
yang lainnya. Atau bisa jadi mereka menjadi som-

bong dan menghina orang lain termasuk menghina
ilmu wahyu yang diturunkan kepada para utusan
AIl6h €, sebagaimana dijelaskan di dalam surat
Ghofir [40] : 83." (Al-Mu in'ala Tahshili Adabil ll,mi
wa Ahhlaqil Muta'a,llimin oleh Syaikh Abdur-
rohman as-Sa'di: 37, 38)

Dari keterangan di atas, dapat kita simpulkan
bahwa ilmu dibagi menjadi beberapa bagian. Di-
tinjau dari segi hakikat dan hukumnya ada dua:

1. Mengetahui hakikat benda
2. Mengetahui hukum adanya sesuatu dan tidak

adanya.
Jika ditinjau dari sumbernya ada dua pula:

1. Aqli
2. Sam'i.

Dan jika ditinjau dari faedahnya ada tiga:
1. Ilmu yang pasti berfaedah, ialah ilmu syari'at

Islam,
2. Ilmu duniawi yang dilandasi syari'at Islam dan

digunakan untuk khidmah Islam, maka
bermanfaat pula,

3. Ilmu duniawi yang tidak dilandasi iman dan
tidak digunakan untuk khidmah Islam, maka
ilmu ini akan merusak dirinya.
Mudah-mudahan keterangan ini menambah

wawasan wali murid, ke mana hendaknya mereka
menyekolahkan anaknya.

HUKUM MENUNTUT ILNIU

Setelah memahami makna ilmu dan macam
pembagiannya, perlu pula kita ketahui hukum me-

nuntut atau mempelajarinya. Mempelajari hukum
sesuatu sangatlah penting, karena akan berakibat
baik atau buruk bagi setiap mukallaf yang mela-
kukan perbuatan atau meninggalkannya. Menu-
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rut kami-Wollohu a'lam-setelah menelaah be-
berapa kitab, maka dapat kami simpulkan bahwa
hukum mempelajari ilmu sebagai berikut:

r\. Menuntut lhmu Syari'at Islam

1 Menuntut ilmu syar'i yang berkenaan dengan
I kewajiban menjalankan ibadah bagi setiap
mukallaf (seperti tauhid) dan yang berhubungan
dengan ibadah sehari-hari (semisal wudhu, sholat
dan lainnya) maka hukumnya fardhu ain, karena
syarat diterimanya harus ikhlas dan sesgpi de-
ngan Sunnah. Tentunya cara memperolehnya dis-
esuaikan dengan kemampuannya, sebagaimana
keterangan surat al-Baqoroh [2]: 286.

Menuntut ilmu syar'i ini pun tidak semuanya
harus dipelajari segera dalam waktu yang sama,
karena ada amal ibadah yang diwajibkan uhtuk
orangyang mampu saja, seperti mengeluarkan za-

kat, haji dan lainnya, maka saat akan menjalan-
kan ibadah tersebut hendaknya mempelajari ilmu-
nya. Sebagaimana keterangan Ibnu Utsaimin,pW.

C; Menuntut ilmu syar'i yanghukumnya farihu
lt kifayah,, maksudnya bukan setiap orang
muslim harus mengilmuinya, tetapi diwajibkan
bagi ahlinya. Seperti membahas ilmu ushul dan fu-
ru'nya dan juga yang berkenaan dengan ijti-
hadiyyah.

Karena pentingnya kewajiban menuntut ilmu
syar'i, maka sampai dalam kondisi perang pun
hendaknya ada yang tafaqquh fiddin.

or'jtii'LfilVrA.i;'sJitei;u
7<i
AJ,;

't.,hj
tigj;r_$i O\;i.i 1-

{ @ <,i:r7.;{ix fdyW$tx:}'
Tidak sepatutnya bagi rnukrninin itu pergi sernua-
nya (ke medon perang). Mengapa beberapa orang
d,ari tiap-tiap golnngan di a,ntara mereka tidah per-
gi untuk memperdalan pengetahuan mereka ten-
tang agama dan untuk memberi peringatan kepa-
do kaumnya apabila mereka telah kernbali kepa-
d,anya (dari peperangan), supaya mereka itu dapat
menjaga dirinya. (QS. at-Taubah [9]: 122)

B. Menuntut llmu I)uniawi

1 Hukumnya tidaklah fardhu ain untuk setiap
I orang muslim, karena tidak ada dalil yang me-
wajibkannya, dan karena istilah ilmu dalam nash
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al-Qur'an dan Sunnah, apabila mutlaq maka yang
dimaksudkan adalah ilmu syari'at Islam, bukan
ilmu duniawi.

g Kadang kala wajib kifayah pada saat tertentu,
Zt sepefii ketika akan memasuki medan pertem-
puran dan lainnya.

Ibnu Utsaimin'i'tE ber\ata: "Dapat kami sim-
pulkan bahwa ilmu syar'i adalah ilmu yang ter-
puji. Sungguh mulia bagi yang menuntutnya.
Akan tetapi saya tidak mengingkari ilmu lain yang
.berfaedah, na.mun ilmu selain syar'i ini berfaedah
apabila memiliki dua hal: (1) Jika membantu taat
kepada Alloh lls, dan (2) Bila menolong agama
Alloh dan 6erfaedah untuk kaum muslimin. Bah-
kan ilmu ini menjadi wajib dipelajari apabila
masuk di dalam firman-Nya:

$(. ) -*i ii s,iffi \1,' r{) L:t'1iy

{ JFi
Dan siapkanlah untuk rnenghadapi merekq, h,eku-

atan apa sajayang leam,u sanggupi Qan dari huda-
kuda yang ditambat.... (QS. al-Anfal [8]: 60)"
(Kitabul llmi oleh Ibnu Utsaimin hlm. 13-14)

q Jika ilmu itu menuju kepada kejahatan maka
D h"""* menuntutnya.

Ibnu Utsaimin,+liig berkata:'Adapun ilmu selain
ilmu syar'i bisa jadi sebagai perantara menuju ke-
baikan atau menuju kejahatan, maka hukumnya
sesuai dengan jalan yang menuju kepadanya."
(Kitabul ll,mi oleh Ibnu Utsaimin rll* hlm. 14)

Mudah-mudahan keterangan ini menambah
wawasan wali murid, ke mana hendaknya mereka
menyekolahkan anaknya. Demikian juga semoga
memberikan wawasan bagi para pengajar, hen-
daknya memahami ajaran Islam yang benar se-

hingga tidak mengajarkan kepada anak didiknya
ilmu duniawi yang merusak agama dan akhlak-
nya, karena semua tindakan akan dihisab pada
hari kiamat kelak. Dari Ibnu Umar4g. bahwa Ro-

sululloh;{g bersabda:

"Kalian setnua ada,la,h pemimpin, dan masing-
masing be,rtanggung jawab atas yang dipimpin."
(HR. a}-Bukhori 844)

Wallohul muwaffiq ila sawa,'is-sabil. &

,
rt6(Y')y
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Yang dirnaksud dengan pendidikan seikuler
ilmu Dienul Islam, atau

Pendidikan Sekuler
ialah penclidikan yang tidak memperhatikan
tidak berasaskan Islam.

endidikan semacam ini tentu banyak ba-

hayanya sebab bertentangan dengan Islam.
Bahaya pendidikan sekuler ini meliputi peng-

ajarnya, materinya dan pergaulannya.

l. li;.iliarvu Pcnrt,i.i ri
Pada umumnya pengajarnya tidak mengenal aki-

dah yang benar, atau bodoh terhadap ajaran Islam,
bahkan boleh jadi mereka adalah orang kafir atau
musyrik atau orang yang memusuhi Islam. Itu semua

karena latar belakang pendidikan mereka.

Perhatikan para guru maupun dosen umum yang

mengajar di lembaga pendidikan Islam dan lainnya.
Tentu hal ini akan berbahaya bila penuntut ilmu
tidak memiliki akidah dan syari'at Islam yangbenar.

Penuntut ilmu (mahasiswa) yang memiliki penge-

tahuan syari'at yang haq pun segan menegur kesa-

lahan pengajarnya karena khawatir tidak lulus.
Adapun siswa yang kuat imannya, tentu tidak betah

bergaul dengan mereka karena Alloh dg menanam-

kan iman di hati mereka (QS. al-Hujurot [49]: 7).

2 R;rhaya llaterinlir
Boleh jadi materi yang diajarkan termasuk per-

kara yang dilarang menurut ajaran Islam karena

merusak akidah dan akhlak, atau membahayakan
jasmani dan rohani. Maka siswa yang tidak menge-

nal ajaran Islam yang haffah tentu sulit untuk meng-

hukumi materi itu boleh dipelajari atau tidak.

'r, i;il,.t r 1 | .,1,1';iqrrlltrt

Biasanya, pendidikan umum tidak memperhati-
kan pergaulan siswa dan siswinya. Mereka berbaur
tanpa ada hijab (pembatas) yang menghalanginya,
bahkan pengajarnya pun berbaur antara laki-laki
dan wanita. Padahal melihat wanita yang bukan
mahromnya hukumnya haram (QS. an-Nur [24]: 30-

31), apalagi bergaul bebas: bertatap muka, sentuh-

menyentuh, berkholwat, dan bepergian tanpa mah-

rom. Semua ini tentu dosanya lebih besar daripada
manfaat ilmu yang diperolehnya. Perhatikan di seko-

lah-sekolah maupun perguruan tinggi pada umum-
nya; zina mata, telinga, mulut, tangan, dan kaki,
setiap hari menjemputnya. Siapakah yang bertang-
gung jawab apabila musibah menimpa seperti ini?
Siapa yang bertanggung jawab di akhiratnya kelak?

Adapun bahaya lain, mereka akan meninggalkan
menuntut ilmu Dienul Islam dan ibadah kepada

AUoh d6 karena mereka sibuk dengan ilmu duniawi-
nya. Bahkan bisa jadi akan memerangi Isiam dan

ulamanya.

KEUI'AMAAN MENIJNITUT II,MU ])trEN

Menuntut ilmu syar'i tidaklah sama dengan me-

nuntut ilmu duniawi dan ilmu sekuler, karena ilmu
syar'i bersumber dari wahyu Ilahi, pasti benar dan

bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Ilmu Islam bagaikan pelita yang menerangi ahlinya
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untuk membedakan yang haq dan yang batil, yang

sunnah dan yang bid'ah, dan pengantar menuju sur-
ga. Sedangkan ilmu hasil pikir manusia belum tentu
membawa kebahagiaan hidup.

Syaikh Muhammad al-Utsaimin 'ivW (Kitqbul ilmi,
hlm. 18-22) menjelaskan keutamaan menuntut ilmu
Dienul Islam sebagai berikut;

1 Ilmu dien adalah warisan para nabi. Mereka ti-
I daklah mewariskan kepada umat melai4kan

ilmu wahyu Ailoh ik. (HR. Abu Dawud: 3157)

r I Ilmu dien itu kekal, tidak akan musnah, akan
.,,., mengikuti ahlinya sampai meninggal dunia. (HR.

Muslim:3084)
r 1 Ilmu dien tidak sulit menjaganya karena tempat-
, ! nya di hati, tidak membutuhkan peti atau kunci,
bahkan ilmunya itu yang akan menjaga dirinya.
Berbeda dengan harta yang pemiliknya harus inen-
jaganya.

i Ahli ilmu dien memperoleh derajat syuhada di
i atas yang haq. (QS. Ali Imron [3]: 18)

- Ahti ilmu dien termasuk waliyul amriyangwajib
' ' ditaati (QS. an-Nisa' [a]: 59)

j ' Ahli ilmu dien adalah penegak kebenaran sam-
I 

' p"i hari kiamat. (HR. al-Bukhori: 69 dari saha-

bat Mu'awiyah 4L)

'l Ahli ilmu dien akan diangkat derajatnya oleh
i Attott $#. (es. al-Mujadilah [b8]: 11)

Bahaya pendidikan sekuler dan keutamaan me-

nuniut ilmu syar'i sengaja kami bahas agar orang tua
tidak ragu lagi menyekolahkan anaknya di pesantren

salafi yang kurikulumnya dikelola sedemikian rupa
dan pengajarnya diseleksi, dengan biaya yang bisa di-
jangkau. Insya Alloh anak akan menjadi ahli ibadah
kepada Alloh {k, birrul wq.Iidoin (berbakti kepada

kedua orang tua) dan menjadi da'i pembela kebe-

naran-dengan izin Alloh-yang kelak orang tua
akan ikut memetik pahalanya walaupun telah
meninggal dunia.

MENJAWAB SYUBHAT

Di antara syubhat (kerancuan/ketidakjelasan)
yang tersebar di kalangan masyarakat, mengapa me-

reka menyekolahkan anaknya ke sekolah umum dan

melalaikan pendidikan akidah shohihah adalah se-

bagai berikut:
1. Mengikuti orang-orang pada umumnya.

Kaidah mereka "yang dilakukan banyak orang itu-
Iah yang baik'. Jika anak tidak masuk sekolah umum
maka tidaklah dinamakan sekolah. Itulah akidah
mereka. Oleh karena itulah mereka berebut supaya
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anaknya diterima di sekolah negeri atau swasta yang

berstatus disamakan, minimalnya diakui. Padahal
prinsip "umumnya" tidak menjamin baik, dan itulah
kenyataannya (QS. al:An'am [6]: 116).

2. Khawatir tidak mendapat pekerjaan.

Seharusnya orang Islam lebih khawatir apabila
dia dan anaknya tidak bisa menuntut ilmu Dienul
Islam dan tidak memiliki akidah yang shohihah. Se-

bab, nikmat menuntut ilmu Dienul Islam ini tidak se-

mua orang mendapatkgnnya. Berbeda dengan kenik-
,matan berupa rezeki, semua hamba-Nya-yang ber-
iman maupun yang kafir-dijamin.pasti meneri-

manya (QS. Hud [1U: 6). Apalagi mereka mau
menuntut ilmu Dien dan bertakwa, niscaya Alloh
membuka rezekinya dari langit dan bumi (QS. al-
A'r'of [7]: 96) dan niscaya Alloh mengangkat derajat-

nya (QS. al-Mujadilah [58]: 11).

3. Orang Islam harus kaya.

Prinsip "orang Islam harus kaya" bukanlah tujuan
hidup orang yang beriman, akan tetapi prinsipnya
orang kafir. Tujuan hidup yang benar adalah berib-

adah kepada Alloh i!5 (QS. adz-Dzariyat [51]: 56).

Agama Islam tidak melarang orang menjadi kaya,

akan tetapi meninggalkan pendidikan Islam untuk
mencari kekayaan adalah merusak akidah dan moral
(QS. at-Takatsur [102]: 1 dan al-Humazah [104]: 1-

2). Bahkan Rosululloh {S tidak khawatir apabila
umatnya miskin, tetapi beliau khawatir bila umat-
nya berambisi menjadi kaya sehingga akan binasa se-

bagaimana umat terdahulu yang telah binasa dengan

kekayaannya. (HR. al-tsukhori 2924 dan Muslim
5261 dari Abu Ubaidah.;S.:)

4. Ke;runduran kaum muslimin karena faktor
lemah ekonomi.

Kita tidak mengingkari bahwa ekonomi penunjang

kekuatan kaum muslimin. (QS. al-Anfal [8]: 60).

Akan tetapi, semata-mata mengejar urusan dunia
tanpa dilandasi akidah yang benar tidaklah memak-

murkan Islam. Bahkan faktor kejayaan kaum mus-

limin ada pada kembali kepada mempelajari dan

mengamalkan Ilmu Sunnah. (HR. Abu Dawud: 3003,

dari Ibnu Umar *g;, lihat ash-Shohihah: II)
Ini sekaligus jawaban syubhat hizbilyin dan ha-

rokiyyin yang punya prinsip seperti di atas. Mereka
ingin mengajak umat untuk meraih 'izzah $emul|
aan), tetapi mereka justru menghinakan umat.

Akhirnya, semoga kita semua senantiasa menda-
pat perlindungan dan hidayah-Nya. Amin. S
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Dengan diciptakannya jiwa manusia, i,lloh
memberikan ilham yang fasik dan takwa. Sudah
menjadi kewajiban Alloh untuk menjelaskan dan
memahamkan kepada para hamba-Nya tentang
jalan yang baik dan jalan yang jelak,5 sebagai-
mana perkataan Nabi Musa t@ tatkalah ditanya
oleh Fira'un, "Siapa Robbmu?" Beliau menjawab:

Ini adalah jawaban dari sumpahnya Alloh.6
Setelah bersumpah dengan beberapa makhluk-
Nya, Dia menjelaskan bahwa orang-orang yang

telah menyucikan jiwanya, menyucikannya de-

ngan iman, amal sholih dan menjauhkan jiwanya

dari perbuatan syirik, kemaksiatan dan dari
noda-noda kejelekan, sungguh mereka telah ber-
untung, berhasil, dan sukses.T Dengan demikian,
Alloh akan memasukkanya ke dalam surga-Nya
dan menjauhkannya dari neraka.

u'i1i,^fr ,is, S Ja clti!, i,e )rAia,1,ii7(3t )i v6y
i6\i j5; e)-4@3fu1'irir'i iiileii

{@3'&

Kemudian Alloh menjelaskan bahwa sungguh
sangat merugi dengan kehancuran dan kebi-
nasaan bagi orang yang mengotori jiwanya yang
mulia ini, menjauhkan jiwanya dari kebaikan
serta membendung dari kebenaran, sehingga
tenggelam dalam kemaksiatan, kesyirikan dan
hal-hal yang diharamkan oleh Alloh Ta'ala.

FAEDAH-FAEDAH AYAT
f . Waspadai durhaka kepada Alloh.

Alloh $s telah memberikan kemuliaan kepada
manusia sebagai bentuk pemurah-Nya kepada
mereka. Diaielah menciptakannya dengan ben-

tuk yang sangat indah dan tubuh yang begitu se-

imbang. Namun, mengapa manusia selalu
berbuat durhaka kepada Alloh, berpaling serta
mendustakan syari'at-Nya?! Firman )\lloh:

Hai manusiq,, apahah yang telah memperdayarnu
(berbuat durhak a) terhad.ap Robb mu Yang Maha
Pemarah, Yang telah rnenciptahanrnu la.lu

rneny ernpurnahan hej adianmu da.rL menj adihan
(susunan tubuh)rnu seimbang, dalarn bentuh apa
saja yang Dia hehendahi, Dia nnenyusun tubuh-
rnu? (QS. al-Infithor [82]:6-8)

2. Setiap anak terlahir dalam keadan frtrah.
Setiap anak yang lahir telah diberi fitrah yang

baik oleh Alloh Ta'ala. Karena itu tetaplah is-
tiqomah di atas fitrah yang lurus tersebut. Alloh
Ta'ala berfirman:

\\ -. "-. 4 "\\\q' \\\%\"%q; e-h\ s v:'q'.111. q 4 ": q 1 '1. q" ! .1'q 1 11 * tr t "" I v";*"e
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Mahahadaphanlah wajahmu dengan lurus hepa-

5 Lihat Tafsir At Thobari 24/454.
6 LihatTafsir Bagowy 8/439.
7 LihatTafsirAsSa'dy926.

...'SS 3tt't4il b"3S )61v'cf, /<
iFe

Barangsiapa dijauhhan duri neraha, dan dima-
sukkan ke dalam surga, rnalza sungguh iq, telq,h

beruntung. (QS. A1i Imron [3]: 185)

#:J,ei :r y *r,i;j :i ;l,p:, d u d * t,* "#,' iH'#f ?#H FyY'#'f #FYY:#;dHF #PPHYV
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ffi ," agarna (AJtoh), (tetaplcih d.i atas) fitrah Altoh Diatah yang pali;ng mengetahui siapahah orang ffi
x*I*) 

",.r.ns 
tel.a.h. m.enci.ntahan manusia menurut fitrah yq.np bertakwo. (QS.. an-Naim t53l: 32)WJF yong telah menciptalean manusia menurut fitrah yang bertakwo. (QS. an-Najm [53]: 32)

5. Keberuntungan tidak akan didapat ke-
cuali dengan kbtakwaan.
Orang yang mencari keberuntungan dan ke-

berhasilan harus didasari ilmu dalam men-
jalankan ketaatan kepada Alloh. Dan jalan

menunju kesuksesan dan keberuntungan ialah
dengan meniti sunnah Nabi {$ dan selalu berdo'a

kepada Alloli. Sebagaimana firman Alloh di
dalam surat al-Ahzab [33]: 70-71.

'Dan Nabi $ selalu berdo'a:

ffi itu. Tidak ada perubahan pad,a fitrah Alloh. (Itu-

ff$, an) agamqya,nglurus. (QS. ar-Rum [30]:30)
W Namun kebanyakan manusia berpaling dari

'{S frtrotr yang lurus ini. Adakalanya bapaknya yang

W*) mengubah dia menjadi Yahudi atau Nasr'ani, dan

S{ adakalanya setan-setan yang terkutuklah men-

{5 eubah fitrah tersebut. Dalam sebuah hadits,

ffi N"Ui ;ig menjelaskan (artinya): 'setiap q.hak itu , 
,

,ffi amntrhan dq.lam keadq.an fitrah. Kedua orang
&*,# tuanyalah yang membuatnya menjadi seorctng

fti y"iruai, Nqsrani atau seorang Majusi. Seba-'
q# Sarl,?ona seekor binatang yang rnelahirkan seehor

Fd onok tanpa cacat, apakah hamu merasahan ada,

ffi yozg terpotong pada hi.d,ungnya?" (Shohih Mus-

ftj l;- no.4803) 
;

q#
&i} 3. Alloh memberi ilham pada hamba-Nya.

*: Alioh Yang Mahabesar lagi Maha Pemurah

# tetah memberikan suatu ilham dan p0ngetaluan

ffi kepaaa seluruh manusia berupa kefasikan dan

uffi ketakwaan, supaya mereka mamfu memilih

$Q sendiri tanpa ada paksaan antara'jalan yang

h$ Uif dan jalan yang bengkok. Akan ietapi AIoh
*;* selalu menganjurkan dan mencintai jalan ketak-

ffi *uan, dan selalu memberikan peringatan serta

di ancaman atas perbuatan jelak.

i,'"4

m 4. Keutamaan orangyangmenyucikanjiwa.
*{J A[oh ds menjelaskan keutamaan dan pujian

h{ Uusr orang-orang yang menyucikan jiwanya dari .

ffi perbuatan maksiat dan kesyirikan menuju ke-

${ i*"tr^n, ketauhidan dan amal sholih. Mereka

F{ akan beroleh dua keberuntungan: keberuntung-
\*3 an di dunia dengan keamanan serta ketentram -

A';" ,:luii:s\^\ib &c:. T fd\

an, dan keberuntungan di akhirat dengan pahala
yang melimpah dan dimasukkan ke dalam surga.

Namun janganlah mengabarkan kepada ma -

nusia akan kesucian diri kalian deirgan niat ingin
dipuji. Tetap rendah hatilah di hadapan Alloh,
karena manusia banyak melakukan kesaldhan.

Yang paling mengetahui kadar ketakwaan sese-

orang hanyalah Alloh Ta'ala semata.

'Ya Alloh, beriknalah jiwq,hu ketahlxaan dan su-

cikanlah ia. Enghaulah sebaih-bq,ih Dzat yang

rnenyucihan." (HR. Muslim 7081)

6. Celaan b4gi orang yang mengotori jiwa.
Sungguh sangat tercela, hina, dan merugi

orang yang telah menodai jiwanya dengan ke-

maksiatan, kemungkaran dan kesyrikan, serta
menjauhkan jiwanya dari keimanan dan amal
sholih. Hal ini telah dijelaskan Alloh i[E dalam
surat al-Ashr bahwa semua manusia pasti akan
merugi kecuali yang memiliki empat perangai:

iman, amal sholih,'saling berwasiat dengan ke-

bajikan, dan saling berwasiat dengan kesabaran.

7. Bantahan bagi kelompok yang tersesat
dalam takdir.
Surat ini membantah orang yang berlebih-

lebihan dalam masalah takdir, yang menyan-

darkan semua 4mal dan perilakunya kepada

takdir. Kalau itu dibenarkan, tentu tidak ada

manfaatnya Alloh menurunkan wahy'u dan mem-

berikan ilham pada manusia.

Alloh lkr telah memberikan pilihan kepada
para hamba-Nya antara takfir yangbaik dengan
yang buruk. Tetapi yang penting untuk dipahami
ialah, Dia hanya menganjurkan dan memerin-
tahkan manusia untuk bertakwa dan memberi-

kan keberuntungan bagi siapa saja yang menyu-

cikan jiwannya. Dia juga memperingatkan para

hamba-Nya tentang meruginya orang-orang yang

mengotori jiwanya. Wallohu u'Iam. 6

*r* q

x;:F Moko janganlah kamu mengatakan Qirtmu suci.

;tis;wrlr*y



ABU YUSUF

MENDIDTT<ANAK
STJAK DINI

Abu .Uuroiroh .,$, berkata:

JYi',*CilJ"#,$t5)t

" f$)t'gE\ ffi sytt;l

"t;xW & 3 ir^;l\:A
u**1.

Hasan bin Ali mengambil satu biji kurma shodaqoh,lalu memasukkannya ke dalam
mulutnya, Maka Rosululloh ffi langsung berkata: "Kikh, kikh (maknanya: keluarkan -dalam

bahasa Persia)! Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidakboleh makan harta shodaqoh?!"

(HR. at-Bukhori dan Muslim)

qQx%l
u rN..'

P t-f,
't(- an- .Jte F

asan bin Ali bin Abi Tholib, cucu dan
kesayangan Rosululloh j$, lahir pada
pertengahan bulan Romadhon tahun
ke-3 hijriyyah. Berarti saat wafatnya

Rosululloh ffi, Hasan masih berurnur sekitar tujuh
tahun setengah.

Rosululloh ffi sangat mencintai beliau dan juga
adik beliau yang bernama Husain. Sehingga Ro-
sululloh M pun tak segan untuk membawanya
ikut serta dalam beberapa aktivitas beliau, mes-
kipun sedikit mengganggu, sampai pun dalam ak-
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tivitas ibadah seperti sholat berjama'ah.'
Dari Abdulloh bin Syaddad dari bapaknya ber-

kata: Rosululloh 1$ pernah sholat bersama kami,
sholat Zhuhur atau Ashar, sambil menggendong
Hasan atau Husain. Beliau pun maju untuk men-
jadi imam lalu meletakkan Hasan, kemudian be-
liau bertakbir lalu sholat. Saat sujud, beliau sujud
sangat lama. Saya pun mengangkat kepala, terny-
ata ada anak kecil di punggung Rosululloh ffi saat
beliau sedang sujud. Maka saya pun sujud kem-
bali. Saat Rosululloh ffi sudah selesai sholat,
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qra;g-oreog beiLata, :,iW-ahai,Rosuiulloh;l,engkau
sujud dalam shdat hrua,$ekalt' seh,in$ga kami
sangka telah terjadi sb$uatu atau wahyu t4 n pa-l

damu.l' Maka,Rosululloh l.46 boreab$*,,,,1'Sq{nua itu
tidak tedadi. Hanyer'saja; Cueukurr,iai ryeaaiki aku,

dan aku tidak ingin,,,untuh1.,megpqreqpatnya se-

hingga dia puas dari keinginannya." (HR..A,hmad,

an-Nasa'i danr al-Hakirn, dau beliar mensboli\:
k*Dyg, d.an dis*pakati,,oleh ada;Dzahabi):;: 

1

Begitu pula saat belilau rae11gqrwi,harta shoda.
qoh (zakt), beliau: pun,'mongaj. rr'I{as@i]yamun
karena Hasan tattcala itu str*ih'keeil, dial,'pun
mengarnbil:: satu bijir kurwa,:€&kat'.:dan.,Iangsung-
memakannSaa.,Begiiur Rosuldloh ig,,melihat cucu

,beliau,,,makan harta yang,,haram; beliau langsung
melarangnya dan memerintahkannya untuk me.

ngeluarkan satu biji kurma tersebut dari nlulut-
nya. lBeliau,menberikan alasan seraya berkata,
''Iidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh
makan harta shodaqoh (zakat)?!" Bahkan dalam
sebagian riwayat, hal ini'dilakrikan oleh Rosuldl.
loh gS dengan agak keras*namunr pada,,rrtsmt.,-,

nya-dan:sampai pun hal itu ditegur oleh sebagian
sahabatnya.

Daii Abul l{aurol as-$a'di betkata:

rrrrl,tilrh.ipi*adidlkanuntrrk,,txeng{:yat'hu{\ym
::,,:,A$r&..dxa::::Ros-l-N-lm*$ena11,mana..yang

halx}:'dan',,marra :::y6*$ h a ra&t:.'Iqe,xklpwn,s *"r trr',
:;.,,..;:::yyllgyg :::$elt1;111rdikgnai,r !g}* ;*; ftAf1m,, ian''
wajib; k$iqna b€?um,b$li$$;,s1trcAn hgn:dakny a
,,:;1:;;1'.1..111.;;s8$!&ng.ahak.d$lxti[,u1ntuk1;1e$is*

meiakukan hal-hai yang halal, memenuhi
,:,kewajibanser?a,rnrenin$$xlkany,angrhaf am,

: ::,sU**U**r:,,tufu iar,rmcreka ,,*tdah.bxi igb:ria n ti
,,.hal..ttul,i&ak,tera*a:beraf ]a$,:baginr:ef eka.

halalr,rrddni mana tarr$.haiam;:,:Meskj saatritu
mereki,: bdlum dikeuai,:,bukum. haram daii::'trs Ei6,
katene,,,:belum $aligh, aamwi:henfuknya'rqeorang
htak dilAffi,. unt*, terbiasa,r:,,,melakukan,hal-hal
yen$'h al, grerl1enuhi',:[swsjiba[,,,,serta mening'
galkan y haram; sehingga,tatka!,4 mereka su-

d leligh a"nli 'hsl itd tidak::terasa'beret lagi bagi
mereka.
,,,,,,nro1'ao*hita kita melih*i iiunnah, nabawiyyah
lainnya; niscaya akaa, kita temukan banyak con-

toh,akan,:,hal ini:irP-erbatikaCI b'ebeiapa,:hadits beri-
kut ini:
,, 

ii. rls{|fi AAr bitu Syrl:,a$ dari bapakny a:.dayj- k&ek-
nya;:,::bah*ar$osuiulloh g,brsab'dai,,::::::':'.

il*,i W *,iilt,,:,,pr 
g'VfAji"';"W

t>'\-

rPerintahbah' anah kaii6n wntuk mengeri ahpn sho -

lut saat merekabetumur tujuh tq,hun,.dan pu:ku|,

lah (j:i,fta meiiehq. tid,ak rnau'sholat) sast''mereha

ber:imur sepulah tahun,, dan.p.iig,hkanLu,h te mp q.t

lifi4y ::mereho,ii (Shohih; HR. Abu Dawud,'Ahmad,
Irwa'274)

Imam Muslim (2017) menceritakan sebuah ke-
jadian dari Hudseifah b,eliau beikata: '?pabila
kami hersama Rosululloh g; kami tidak pernah

:meletakkan tangan kani (untuk makan) s*mpai'
beliau memulai makan, Suatu,ketika, saya pernah
raakan,, l',,bersama, Rosululloh $,, rlalu tiba-tiba
datanglah seorang anak kecil wanita yang seakan-

akan dia didorong dan langsung ingin mengambil
makanan, raaka Rosululloh,iis memegang tangan-
nya. :La1u, dataaglah seo,rang'"Arab, badui untuk
mengambil:::mu5o-ttnnr maka'Rosululloh i15 pun
memegang tangannya. Lalu beliau bersabda, "Se-

Eringguhbyo setan,rnenghalalkan makanan d,e ngan

ail",elr& $

W Alj;,i' s' .gi l'@,,jji
A q:$'6 t t;'a'w 1X.T", 1 )i
,$\ d" L6uJb qrq:$s,,,*i$ ]st.[i$6'',r"! f**;:t c 6 t$Ss * $'t*/ru *
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Saya bertanya ikepada Hasan bin,Ali, ll$esuatu,,,apa

yang bisa kau rsebutkan d*ri Rosululloh ffi?l'
Hasan meniawab, "Saya iaggt bahwasaya pernah

mengambillsatu biji kurma zakat lalu langsung
saya mast*kan-,ke muluilu. Maka,,Rcsululloh $
mgngarnbilnya daiam keadaan rmasih,a46 1rr4u1t*,,

dan mengembali\annya ke tumpukan kur'ma. Lalu
ada seseorang liang,berkata; t'Apa salahnya kalau

dia makaa kurma?'Rosutulloh {g menjawab; '?da,;

rni tid,uh boleh ntah,an shad.aqoh.|.(HRr Ahmad)
Subhanalloft.; inilah :oebuah pelaja*an berharga

dalarn dunia,p6ndidikan;,yang,,har,trs : dite*apkan
ofang tua kepada anak.anak mereka. Inilah,pendi -

dikan arrak sedini nungkin'untuk meagenal hu -
kum Allsh dan Rosul-Nfci; mengerlal mana yang

Robiirits Ts*nt 14s? .H r: Vol. 39 
', 
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$trlw,uq,$iib ut nana Al.tah padany,a - Makq, dia

,:::;,,w,b n g halalhaa' ryg,han*n d.engan ny q,. Kure na itu -

''t":""':':,t h' *i&,{a werl*g.elt€ tangannya, demikinn juga
::::.Wa*,'4,6 :i&6d&t i.ni..)

,, .,',:,;&o!$H$lOK,1igg.9*t,pgrnah memb erikan p ela -

.l]j C u6s.$;u Abbas ,qs:, keponakan beliau

,,yaitg:$tat itu masih kecil, dengan berbagai pela-
jararddan petuah keagamaaan. Beliau bersabda:

. ;lW,Ahai anak kecil, saya akan menyampaikan lze-

padamu beberapa petuah. Jagalah Alloh, nisgayq

. Dio akan menjagamu. Jagatah Alloh, nisc:ayaleng-

kqu akqn mendapati-Nya di hadapanmu. Apabila
enghau minta maka mintqlah leepada Alloh. Dan
apabila engkau minta pertolongan mq,kq miruta to-
longlah hepada Alloh. Ketahuiloh, seandainya

' seluruh umat sepakat untuk memberilzan manfitat
kepadamu, niscayc mereka tidak q,kan bisa mem-
berikan manfaat kepadamu kecuali dengan' iesu-
atu yang telah Alloh tetapkan untukmu. Dan jika
mereka sepakat untuk menirnpakan bahaya kepa-
darnu, niscaya tidaklah mereka akq.n membahaya-
kankmu melainkan hol itu telah Attoh tetapkin
untukmu. Penq, telq,h diangkat dq,n lembaran telah
kering." (HR. at-Tirmidzi dengan sanad shohih)

Dan inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat
setelah beliau. Lihatlah bagaimana mereka mela-
tih anak-anak mereka untuk berpuasa saat umur
mereka masih sangat dini.

Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata:

, ,La;')t 6j Jt'e\;r:,Y

WV e\ cs,y1.ap."i{bffi d, U
, Vi\k i*, , J.'"i,# gk d'JU . ,, &)3

'Pada pagi hari Asyuro', Rosululloh S mengutus
utusan ke kampung-kampung Anshor seraya
mengumumkan: "Barangsiapa yang pagi hari ini
tidak berpuasa, maka teruskq.nla.h (tidak berpua -

sa). Namun barangsiapa yang pagi ini berpuasa,
maka puasalah."Maka kami pun setelah itu ber -

puasa dan melatih anak-anak kami untuk berpua-
sa. Kami buatkan mereka mainan dari bulu dom-
ba, yang apabila salah satu dari anak-anak terse-
but menangis minta makan, kami berikan mainan
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itu padanya sampai waktu Uerhu,ka puasa tiba."
(HR. al-Bukhori dan Muslim)i.rrr',;' , .i:.,'

Suatu ketika, Umar bia W*tttttoA qill; berkata
kepada orang-orang yang mabuk saat bulan Ro-

madhon: "Celakaldh kalian! Anak-anak kecil kami
saja berpuasa!" (HR. al.Bukhori)

Semua nash-nash,ndbawi di atas memberikan
kepada kita sebuah pelajaran yang agung dalam
dunia pendidikan, yaitu: hendaklah orang tua
memperhatikan pendidikan agama bagi anaknya,
baik dalam masalah a\idah, ibadah, akhlak, serta

\ukum halal dan haram sedini mungkin. Hal ini
karena seeorang setelah dewasa nanti akan mela-
kukan apa yang sudah menjadi kebiasaannya se-
jak kecil. Alangkah bagusnya ucapan seorang
penyair:

\L .,1,i;J\ e;['v-'a-

t\rLM #\',Fj

f'-i S.r3,u , #r .-/ Lj.iJ\ &,ks

;i.\;rg 3(Y &
Para pemuda itu tumbuh
Sesucti dengan q,pa yong dibiq,sokan oleh bq.-

paknya

Jangan sampai Anda tertipu dengan berbagai
teori barat (baca: kafir) yang tidak mengenal halal
dan haram apalagi adab. Sekarang ini mereka
menggembar- gemborkan teori kebebasan berkrea-
si bagi anak, yang sebenarnya kalau teori tersebut
dilakukan dalam naungan syar'i maka itu adalah
sebuah kemuliaan dan kebaikan.

Namun praktik yang ada di lapangan ternyata
jauh berbeda. Anak benar-benar dibiarkan mela-
kukan apa saja dengan dalih kreativitas. Padahal
kalau kita mengaca pada nash-nash hadits di atas,
akan kita lihat perbedaannya. Bagaimana Nabi;{S
melarang yang haram dan rnemerintahkan serta
menganjurkan yang wajib.

Namun ini bukan berarti bahwa seorang anak
harus selalu berada dalam kekangan orang tua-
nya, karena jiwa anak memang suka bermain.
Orang tua yang bijak ialah yang mampu menem-
patkan segala sesuhtunya pada tempatnya. Dalam
hal ini, orang tua hendaknya mengarahkan krea-
tivitas dan aktivitas anak sesuai koridor syar'i de-
ngan tidak'memperkosa' naluri bermain mereka.

Semoga Alloh de menganugerahkan kepada kita
semua anak-anak yang sholih yang menjadi pe-
nerus perjuangan agama Islam yang mulia ini.

Barokallohu filzum.6



dan m*n aatz *abinyagebagai wuj ud kecintaan kepada Alloh.

emikian pula dalam Islam, seorang

muslim wajib mencintai nabinya sesuai

tuntunan agama, tanpa harus berlebih-

an ataupun menyepelekannya. Hal itu
karena Islam adalah agama yang lurus dan per-

tengahan, tidak menempatkan nabinya sejajar
dengan Sang Pencipta dan tidak juga menyama-
kannya dengan manusia lain. Kecintaan yang ber-

Iebihan justru akan membuat nabi tersebut benci

dan Alloh Ta'ala murka. Apalagi ungkapan cinta
itu sudah melampaui batasan syariat yang justru
merusak Islam itu sendiri.

Sebagaimana di zaman ini, kita saksikan seba-

gian kaum muslimin berpesta pora memeriahkan
hari kelahiran Nabi S d.engan berbagai acara
yang tidak pernah ada ajarannya dalam Islam,
bahkan sangat jelas menerjang larangan dalam
Islam. Tidak sedikit di antara mereka memeri-
ahkan perayaan ini dengan musik, khomer, kar-
naval dan menghambur-hamburkan harta. Ironis-
nya lagi orang yang ekonominya pas-pasan tidak
mau ketinggalan untuk utang, walaupun ia harus
menggantinya dua kali lipat. Betulkah ajaran
Islam seperti ini?

Untuk menjawabnya, mari kita kaji sebagian

ajaran Islam tentang hal ini.

t Islam mengajarkan pemeluknya mengikuti
I sunnah Nabi $; dan menjauhi yang bukan

sunnahnya.
Alloh Ta'ala berfirman:

e {q6 b3-ts 3;1;\ fs;6 :. ;'k
{:,$ vqi 

^{r 
:if Lyk,;:,t; W

Apa yang diberihan Rosul lzepadamu maka teri-
malah, dan apa yang dilarangnyd bagimu maka

tinggalkanlah. Dan bertalzwalqh lzepada Alloh,
sesungguhnya Alloh qmat heras huhumannyo. (QS.

al-Hasyr [59]: 7)

Tidak ada sepotong ayat pun dalam al-Qur'an
dan tidak ada satu hadits pun yang shohih dari
Nabi ffi tentang perayaan Maulid Nabi ini.

Q Islam melarang pemeluknya mengerjakan

'fu ajaranbaru dalam agama karena agama Islam
sudah sempurna.

Alloh Ta'ala berfirman:

&e:&.:6#v&, # s)Ki rflt".v

{ 6,'ir;Y &:*';
Pada hari ini telah Kusempurnalzan untukmu ago-

nlqmu, dan teluh Ku-culzupkaru kepadamu nikmq,t-
Ku, dan telq.h Ku-ridhoi Islqm itu menjadi q,ganxa-

rnu. (QS. al-Maidah [5]:3)
Dari'A'isyah qg;., Rosululloh $ bersabda:

\KJfV
"Barangsiapa yang melalzulzan suq.tu emalan yang

\: i*Y,6 ^* A
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tidak adq, contohnya dolq,m uruscin agama kami
makq, iq. tertolaki;." (HR. Muslim 1718)

f1 Islam memerintahkan pemeluknya membenci
O upu yang dibenci Nabi ffi dan siapa saja yang
memusuhi Nabi ffi dan para sahabatnya.

Alloh Ta'ala berfirman:

*rii 4rij ;'\ 5;€;-6, i1 S y

i3,.Y.r;',t tU j5 fi;;, ""iti ";Lt "J 3;U"

t...fr65t ;tril it&rii
Kamu tq.k akan mendapati h,aum yang beriman ke .

pada Alloh dan hctri akhirat, saling berkasih-sa-
yang dengan orang-orang yo,ng menentang Alloh
dan Rosul-Nya, selzalipun orang-orang itu bapale-

bapah, atau anah,-q.nah atau squdarq-saudara
atau keluarga mereka. (QS. al-Mujadilah [58]:.22)

Salah satu ydng dibenci Nabi ff adalah perkara
baru dalam agama dan orang-orang yang memben-
ci para sahabatnya. Di antara kelompok yang
mem,benci bahkan mengkafirkan para sahabat
adalah kelompok Syi'ah. Dan peringatan Maulid
Nabi ffi yang pertama kali mengadakannya adalah
kelompok Fathimiyyun yang bermadzhab Syi'ah
Bathiniyyah. Apakah Ahlus- Sunnah rela berkasih
sayang dan mengikuti musuh para sahabat Nabi
S ini?!!

,4 Islam adalah agama pertengahan dalam hal
* mencintai para nabi, berbeda dengan Yahudi
yang hobi membunuh Nabinya dan Nasrani yang
mendudukkan nabinya sebagai sembahan.

Alloh Ta'ala berfirman:

c\&St ,vt*4iJ^q3
q "W{l 

t'i &\}i3
Wahai ahli Kitob, janganlah lzamu melampaui bq-
tas dalqm qganlanlu, dan janganlah lzamu menga -

tq.kqn terhadap Alloh kecuali yang benar. (QS.

an-Nisa' lal: 771)
Nabi Muhammad ffi jauh-jauh hari sudah mem-

peringatkan umatnya supaya tidak berlebihan ke -

pada beliau. Nabi ffi bersabda:

43-,;3,itt ( 0]^t,

"Janganlah kq)ian menyanjungku sebagaimana

kaum Nasrani menyanjung Isa. Aku hanyalah
hq,mbo, makq katakqn: Hamba Alloh dan Rosul-
Nyo. " (HR. at-Bukhori 2330)

Sikap berlebihan yang banyak dijumpai di ma-
syarakat adalah anggapan bahwa alam semesta
ini ada karena Muhammad. Muhammad adalah
asal alam semesta. Muhammad adalah penyem-
buh, penyelamat, dan pembebas dari kesusAhan.
Anggapan jlka sedang bersholawat maka ruh Mu-
hammad hadir di tempat itu. Dan keyakinan lain
yang ajarannya tidak ada dalam Islam.

g' Islam melar'ang pemeluknya menghambur-la
tJ hamburkan harta bukan di jalan Alloh.

Allah Ta'ala berfirman:

i,& V#t\ tg-LYj( 6r#; lt )
{@

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adqlah sau-
dara-saud,qra setan dq.n setan itu sangat inglzar
h.epada Robbnya. (QS. al-Isro' [l7l:27)

Islam melarang pemeluknya meniru-niru per-
ibadahan agama lain karena Islam adalah

agama yang paling sempurna.
Rosululloh ffi bersabda:

"Bukan termasuh, golongan kami orarug yatug nxe-

nyerupai selain kami (orang kafir)." (HR. at-Tir-
midzi2695, Shohih at-Targhib wa at-Tq,rhib 2725)

Jika mereka memperingati kelahiran Isa al-
Masih, haruskah umat Islam memperingati ke-
lahiran Nabi Muhammad ffi padahal Nabi {}g
sendiri tidak menyukainya bahkan justru mela-
rangnya?l

f Islam tidaklah membebani pemeluknya di luar
f kemampuannya, apalagi kalau sampai men-

jatuhkan diri dalam kubangan hutang.
Alloh Ta'ala berfirman:

{ t6il$yuiti't&{y
Alloh.tidah, membebqni seseorqng melainlzan se-

suai kesanggupannya (QS. al-Baqoroh [2]: 286)

Inilah sebagian ajaran Islam yang sudah ba-
nyak ditinggalkan, sehingga Islam yang begitu
mudah dan indah namun sedikit demi sedikit men-
jadi punah dan aneh. Wq,llohul Mustq'qn.6

16, _ ?l

7, ?^,*,

;* v&

2 4 alnfafvif<ldalf :: Vor. 3e :: Robi'uts rsani 1432 H



Muilimah dan llmu
Senrua arangtelah memaham{ bahwa aiarawlslazn m*rnuat unsl,l' akit*"ah,1hadab,

darr semua sendi kehiriupan .lJntuk menelaah dan mendalantj s*vnt:a itzs,

tldak begitu sa3abisa &iytez:rt le h tanpa *saha, nar&L1t' karus *.*ng*n L'WaY"

p eur,h *l aiar an d an h * r guru.

arenanya; mempelajari ajaran Islam-se-

buah agama yang memPunYai cakuPan

ilmu yang luas dan beragam-menjadi

suatu kewajiban bagi setiap muslim dan mus'

Iimah.
Sudah sejak lima belas abad yang silam Nabi ij.$

menyebutkan firman Alloh,€:

{@ &e'ir;S'Y
Dan lzatq,l?anlah, "Ya Robbhu, tambahh'anlah lee-

pad.aku ilmu pengetahuan." (QS. Thoha [20]: 11a)

Dan sudah sejak lima belas abad yang silam Ro-

sululloh M juga bersabda:

#K,*"la; 1':t 
ut"

"Menuntut ilmu wajib bagi setiap *uirr*." rt*'
Ibnu Majah no 224, dan yang lainnya, dari Anas

bin Malik 4p., dishohihkan oleh Syaikh al-Albani

'i':u)
Ayat dan hadits di atas secara umum menun-

jukkan bahwa hukum menuntut ilmu syar'i bagi

Muslimah adalah wajib, bukan nafilah (sunnah)

semata. Karena kata "muslim" dalam hadits di

atas bermakna orang yang telah beriman kepada

risalah Islam, baik dari kalangan laki-laki mau-

pun perempuan. Oleh karena itu, Islam menaruh
perhatian yang khusus pada pendidikan dan ilmu

syar'i yang bermanfaat bagi mereka.

ILMU MELINDUNGI AKAL

Sebagai Muslimah yang menaruh perhatian ter-

hadap akalnya, tentu akan senantiasa membekali

akalnya dengan ilmu. Seorang muslimah tidak
akan berhenti membaca dan menelaah disela-sela

kesibukannya mengurusi urusan rumah tangga

dan mendidik anak-anak. Sebab membaca dan me-

nelaah merupakan sumber yang mengairi akal

d.engan ilmu pengetahuan. Sementara ilmu itulah
yang akah mengembangkan kemampuannya ber-

pikir, memperluas cakrawalanya, mengembang-

kan intelektualnya dan menambah khazanah
pengetahuannya.

Akal yang dilindtingi oleh ilmu akan terbebas

dari segala keburukan takhayul, khurofat dan se-

misalnya. Cerita-cerita bohong dan hal-hal buruk

lainnya hanya akan menghinggapi akal orang-

orang bodoh dan akan menyelimutinya dari cakra-
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.wala ilmu yang cemerlang. Oleh karerianya, seo-
rang muslimah tak kalah di dalam andil mem-
pelajari ilmu syari'at yang mulia ini. Hal ini telah
ditunjukkan dan ditulis di dalam sejarah.

GENERASI PERTAMA MENUNTUT ILMU

Petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah telah me-
nyebutkan bahwa kaum Muslimah pun wajib
mempelajari ilmu syar'i, sebagaimana ia merupa-
kan tuntutan akal. Sebagaimana kaum Muslim di-
perintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu ya,irg
fardhu 'ain, termasuk dianjurkan juga mempela-
jari ilmu-ilmu yang fardhu kifayah, kaum Mus-
Iimah pun diperintahkan dan dianjurkan mem-
pelajarinya.

Pad.a suatu ketika, datanglah para wanita An-
shor kepada Rosululloh ffi dan berkata: "Wahai
Rosululloh, berikanlah kesempatanmu sehari s.aja
agar kami para wanita juga bisa belajar ilmu dari-
mu, agar kami tidak kalah dengan kaum laki-laki.',
Sehingga beliau ffi pun berkata kepada mereka:
"Baiklah, tempat belajar kalian adalah di rumah
si fulan." Lalu beliau pun mendatangi rumah ter-
sebut, ialu memberikan nasihat, mengingatkan
dan mengajari mereka. (HR. al-Bukhori, Fathul
Bari I/195)

Sejarah telah mencatat bagaimana semangat
para Muslimah di masyarakat Robbani yang per-
tama dahulu di dalam menuntut ilmu. Bagaimana
keberanian, kematangan kepribadian serta kece-
merlangan otak mereka dari berbagai pertanyaan
yang mereka lontarkan kepada Rosululloh ffi da -

lam rangka menuntut ilmu syar'i.
Diriwayatkan dari A'isyah qi$.1 bahwa Asma'

binti Yazid al-Anshoriyyah pernah bertanya kepa-
da Nabi {S tentang tata cara mandi dari haid. Dia
juga yang pernah bertanya kepada beliau S ten-
tang tata cara mandi janabah. (HR. al-Bukhori,
Fathul Bari 11414 dan Musim 4lIE-t6). Sehingga
A'isyah, Ummul Mukmininq#- pun berkomentar,
"Sebaik-baik wanita ialah wanita Anshor. Mereka
tidak malu-malu untuk bertanya dalam rangka
mempelajari dan memahami agamanya." (HR. aI-
Bukhori, Fathul Bari 71228 dan Muslim 4/16)

Adalah lJmmu Sulaim binti Milhan qag,, ibunda
Anas bin Malik,g,: pernah datang kepada Nabi ffi
dan bertanya, "Wahai Rosululloh, sesungguhnya
Alloh tidak malu pada kebenaran. Maka aku pun
tidak malu untuk bertanya. Apakah wanita wajib
mandi bila bermimpi?"
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Maka Rosululloh ffi pun menjawab,'ya, apabila
dia melihat ad,anya air mani." Sehingga Ummu
Sulaim pun menutup wajahnya karena malu.

Kemudian dia bertanya lagi, "Wahai Rosululloh,
apakah wanita juga bermimpi seperti itu?" Beliau
menjawab, 'Tentu. Kalau tidak, meigapa ada anak
yang mirip dengan ibunya?" (HR. al-Bukhoi, Fat -

hul Bari 71228 dan Muslim 3l2ZZ-224)
Kedetailan pertanyaan dan kecerdasan para

wanita Muslimah pada generasi pertama umat ini
juga terlihat pada diri Subai'ah binti Harits al-As-
lamiyyah, saat ia sedang hidup bersama suami-
nya, Khoulah, ying meninggal saat haji wada',
sedangkan saat itu Subai'ah sedang hamil. Tak
lama setelah ditinggal suaminya, ia pun melahir-
kan.

Ketika telah suci dari nifasnya, ia pun ber-dan-
dan. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak, se-
orang laki-laki dari Bani Abdid Dar, sdraya berka-
ta kepadanya, "Aku melihatmu berdandan untuk
menyambut kedatangan seorang peminang.
Apakah engkau sudah ingin menikah? DemiAltoh,
engkau tidak boleh menikah sebelum engkau me-
lewati masa iddah, empat bulan sepuluh hari.,,

Maka Subai'ah pun segera mengemas pakaian-
nya lalu bertolak menuju kediaman Nabi ffi. Keti-
ka di sana ia menanyakan perihal apa yang terjadi
pada dirinya, sehingga Nabi;{g menjelaskan kepa-
danya bahwa dia sudah boleh menikah sejak me-
lahirkan. Dan beliau memerintahkan agar dia
segera menikah apabila sudah ada pasangan yang
cocok. (Fathul Bari 713\0, dan Muslim 10/110)

Perhatikanlah bagaimana kedetailan dan ke-
gigihan Subai'ah qip- dalam menuntut ilmu untuk
sebuah keyakinan. Tidak hanya mendatangkan
manfaat serta kebaikan bagi dirinya saja, tapi juga
mendatangkan kebaikan dan barokah bagi kaum
muslimin setelahnya hingga hari kiamat.

Riwayat tentangnya ini telah dijadikan pedo-
man oleh jumhur ulama salaf maupun ulama kho-
laf (kontemporer) terutama oleh empat imam
besar umat ini (Imam Abu Hanifah, trmam Malik
bin Anas, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin
Hanbal). Mereka berpendapat bahwa idd,ah wa -

nita hamil yang'di-tinggal mati suaminya ialah
melahirkan, meski ia melahirkan setelah ditinggal
mati suaminya hanya beberapa saat sebelum ma-
yit suaminya dimandikan, maka habis sudahlah
masa iddahnya. Saat itu dia boleh menikah lagi.
(Sy ar ah q,n - N aw aw i li - S hohihil - Mu sti m IA I I09)
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Kaum Muslirnah inilah yang rliberi tugas uniuk mendidik generasi penerus, pembentuk

jiwa-jiwa kepahlawanan, sert& melahirkan insan yang memiliki otak llmerlang' .-perhatikanlah 
l:agairnana manu$ia banyak mengu*gkapkan rahasia di b'*lik kesuksesan

suami dan anak-anak. Mereka rnengatakan,"*t i:alik kesuksesan besarr&rdapat peran

wanita." Atau ungkapan lainnya,"'WlnitaitUlah yang rnengguncang a3runan dengan

ta n gan i* n unrryr, cla n rr en gg *n6,.arlg dunta de n gan tangan kirlnya i',:,'

ILMU YANG HARUS DIPEI,AJARI

Pintu-pintu ilmu senantiasa terbuka bdgi wa -

nita Muslimah. Dia bisa memasuki salah satu dari
pintu-pintu ilmu tersebut sesuai kehendaknya'

Dia juga bisa berhias dengan ilmu berharga mana-

pun selagi hal tersebut tidak merusak kodrat ke-

wanitaannya dan tabi'atnya. Bahkan ia harus

selalu menambah kecemerlangan akalnya, kema-

tangan serta mengembangkan perasaann']t'a. Dan

sesuatu yang bisa dia lakukan ialah memulai

mempelajari ilmu yang penting kemudian yang

penting berikutnya.
Sesuatu yang harus ditekuni dan terus difela-

jari oleh Muslimah ialah kitabulloh,'al-Qur'an;
baik bacaannya, tajwidnya maupun tafsirnya. Ke-

mudian ia melanjutkan ke ilmu hadits, bdik mem-

pelajari sanad maupun penjelasannya. Dia harus
juga mempelajari siroh Nabi, siroh para sahabat

juga para tabi'in, terutama siroh para salaf dari

kalangan kaum waniia. Kemudian ia harus mem-

pelajari fiqih dalam rangka memperbaiki kualitas

serta kuantitas ibadah serta muamalahnya, selain

guna mengetahui hukum-hukum syari'at Islam se-

cara tepat dan benar. Kemudian ia harus mem-

pelajari tentang tugas pokoknya dalam kehidupan

ini, yaitu bagaimana menjadi ibu, rumah tangga

yang baik, mengurus rumah, suami, keluarga dan

anak-anaknya.
Yang demikian itu sebab wanita Muslimah

telah diciptakan oleh Alloh € sebagai salah satu

unsur penegak kehidupan berumah tangga, penye-

bar kasih sayang, penumbuh kesejukan, ketena-

ngan, kebahagiaan, serta kesejahteraan' Kaum

Muslimah inilah yang diberi tugas untuk mendidik

generasi penerus, pembentuk jiwa-jiwa kepahla-

wanan, serta melahirkan insan yang memiliki otak

cemerlang.
Perhatikanlah bagaimana manusia banyak

mengungkapkan rahasia di balik kesuksesan sua -

mi dan anak-anak. Mereka mengatakan, "Di balik

kesuksesan bespr terdapat peran wanita." Atau

ungkapan lainnya, 1'Wanita itulah'yang menggun-

cang ayunan dengan tangan kanannya, dan meng-

guncang dunia dengin tangan kirinya.". '

Hanya dehgan membekali diri dengan ilmu-

ilmu tersebutlah seorang Muslimah bisa menjadi-

kan generasi mendatang sebagai generasi muslim

yang berjiwa pahlawan dan berotak cemerlang.

Wanita Muslimah hanya akan mampu menggun-

cang sejarah dunia dengan kecerdasannya, keku-

atan pribadinya, kesucian jiwanya serta keting-
gian moralnya. Maka hal yang seharusnya ialah,

ia senantiasa menambah pembelajaran, nasihat

dan bimbingan guna membentuk kepribadian Is-

lamnya yang istimewa.
Dalam bidang menuntut ilmu ini, tidaklah di-

katakan bijaksana apabila pendidikan dan kebu-

dayaan yang diberikan kepada kaum wanita sama

seper{i pendidikan dan kebudayaan yang diberi-

kan kepada kaum laki-laki dalam segala hal. Ka-

rena tetap ada hal-hal yang khusus bagi kaum

wanita, sebagaimana ada hal-hal khusus bagi ka-

um iaki-laki yang tidak mungkin keduanya ber-

tukar tugas maupun bertukar peran.

Seorang Muslimah di dalam menuntut ilmu
harus tetap memperhatikan bimbingan Islam se-

hingga belajarnya tetap bisa menjadikan dirinya
dengan mudah bisa menunaikan kewajiban pokok-

nya sebagai Muslimah, dan bisa membentuk ke-

pribadian yang sadar dengan situasi serta kondisi,

bersifat membangun bagi keluarga serta bagi

masyarakatnya. Tidak akan berubah menyerupai

kaum laki-laki, berbaur bersama mereka dalam

menunaikan tugasnya, atau bahkan menempati
posisi laki-laki dalam beberapa peran di masyara-

katnya.
Pendidikan dan kebudayaan seperti ini tentu

tidak diinginkan sebab hanya akan merusak kaum

dan tidak memberikan kebaikan sama sekali, mes-

ki seperti itulah yang banyak dijumpai di masya-

rakat kaum muslimin.
Wailalloh.il musy taka. $
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W#,ppLcayai pernyataan suami atau i'stii ''i
1&ti'(Asal6gnnya. $ebab kenyataan banyak pnnya. $ebab kenyataan banyak pasutri

yan g iidak'i aiiiAi* a rn ernahami apa itu ci n ta "

ebagaimana kenyataan yang ada sebagai
episode sandiwara bumi telah membuk-
tikannya. Saat cinta itu ada, tak semua
yang memilikinya memahami hakikat

cinta. Tak semua suami atau istri tahu bahwa ia
telah dibuai cinta.

Di sisi lain, betapa banyak rumah tangga yang
berdiri kokoh dan tidak dibangun atas dasar cinta.
Dan memang sebuah rumah tangga tak selamanya
harus dibangun atas dasar'cinta'. Bisa saja cinta
belum sempurna tunas-tunasnya di saat sebuah
rumah tangga dimulai pembangunannya.,Namun
siapa sangka bahwa tumbuhnya cinta ternyata tak
sebanding dengan lamanya masa. Sebelum ban-
gunan rumah tangga sempurna terkadang cinta
justru telah melejit mendahuluinya dan telah be-
gitu jauh sempurna.

Tentang hal ini, cobalah perhatikan cerita ke-
tulusan cinta yang tak pernah diduga-duga pemi-
liknya.

Suatu ketika, Rosululloh ffi berseiisih pend.apat
dengan istrinya, A'isyah sig.. Perselisihan tersebut
sempat menjadikan'Aisyah qig marah. Adalah Ro-
sululloh {}ft tatkala ingin melipurnya, beliau ke-
mudian berkata kepadanya, "siapakah yang akan
menjadi hakim untuk perselisihan kita ini?"
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Dan 'Aisyah u&.: pun menginginkan ayahnya,
Abu Abu Bakr,,gi., yang menjadi hakimnya. Maka
Rosululloh ffi rnemerintahkan seorang sahabatnya
agar memanggilkan Abu Bakr ash-Shiddiq.+.r. Di
saat Abu Bakr a1p- telah tiba di hadapan mereka
berdua, Rosululoh ;[S kemudian berkata kepada
A'isyah,;iiiL, "Engkau atau aku yang akan menceri-
takan permasalahan kita kepada Abu Bakr?"

A'isyah pun menjawab, "Engkau saja yang
menceritakan!"

Rosululloh ffi pun kemudian menceritakannya
kepada Abu Bakr ash-shiddiq ag.. Namun sebelum
Rosululloh ffi selesai bercerita, tiba-tiba A,isyah
berkata, "Putuskanlah dengan keadilan atau ke-
jujuran, atau dengan kebaikan lainnya...."

Mendengar perkataan putrinya, Abu Bakr ash-
Shiddiq ag;- pun merasa kesal. Sebab perkatannya
tersebut terasa meremehkan Rosululloh S yang
sedang bercerita. Maka ia pun menampar wajah
putrinya, Aisyah q*.t, hingga hidungnya berdarah,
sembari berkata kepadanya, "Bodoh, siapa yang
dapat berbuat adil jika bukan Rosululloh S?"

Begitu melihat keadaan A'isyah, Rosululloh S
langsung mendekatinya kemudian membersihkan
hidungnya dengan air. Setelah itu Rosululloh ff
berkata kepada Abu Bakr {i}L-, "Bukan ini yang ka-



mi inginkan, bukan ini yang kami inginkan!"
i\llohu Akbar, siapa yang bisa memahami bah-

wa itulah ketulusan cinta?

Disebutkan di dalam kitab sejarah, bahwa sete-

tah'aih-Ttrufail bin Amru ad-Dausi memeluk

Islam, ia menolak untuk berdekatan dengan istri-
nya. Bahkan ia mengatakan kepadanya, "Seka-

rang engkau telah haram bagiku."
Istrinya pun bertanya, "Mengapa?"

Ath-Thufail menjawab, "Karena aku telah me-

meluk Islam."
Istrinya pun lalu berkata, "Aku adalah'bagian

d.arimu dan engkau adalah bagian dariku. Aga-

maku adalah agamamu."
Kemudian ia pun turut memeluk Islam.

Bisakah kita memahami bahwa itulah ketulus-

an cinta?
Disebutkan di dalam kitab sejarah pula, bahwa

setelah Perang Uhud, para sahabat kem'bali de-

ngan membawa para syuhada'. Mereka kembali
melewati tempat Himnah bin Jahsy,;Sr. Di antara
para syuhada' adalah tiga putra Himnah bin Jahsy

4i; dan suaminya. Tatkala Himnah bin Jahsf me-

meriksa para syuhada' tersebut satu per satu, ia

bertanya kepada para bahabat, "Siapakah orang

ini?"
Para sahabat pun menjawabnYa.

Himnah *4!, pun mengatakan, "Innaa lillahi wa
'innaq, ilaihi rooji'utt'ru" Dar' di saat tiba giliran
yang ditanyakan ialah tiga putranya, ia pun ber-

kata dengan perkataan yang sama. Namun tatkala
yang ditanyakan ternyata ialah suaminya, Mus-

h'ab bin lJmair, yang telah mati syahid, maka se-

ketika Himnah +SL- pun menjerit.dan menangis.

Sampai Rosululloh {$ berkata, "Sesungguhnya ke-

beradaan seorang suami sangat berarti bagi istri-
nya,"

Allohu a.kbar.

Tak kalah menariknya ialah cerita ketulusan
cinta berikut ini. Suatu hari, ada seorang istri
muslimah yang taat. Dia memegangi syariat berjil-
bab dengan baik, sehingga menutup wajahnya dari
Iaki-laki yang bukan mahromnya. Suatu saat ia

menuntut suaminya untuk memberikan beberapa

haknya, tetapi suaminya mengingkarinya. Akhir-
nya istri ini pun mengadukan hal ini ke pengadil-

an agama. Pada saat sidang, hakim berkata kepa-

da si istri,
"Engkau harus menghadirkan beberapa orang

saksi."
Tatkaia para saksi {elah hadir, hakim pun ber-

kata kepada si istri, "Sekarang bukalah cadarmu,

agar para saksi bisa mengenalimu."
Melihat si istri akan membuka cadarnya di ha-

' dapan para saksi dan laki-laki lainnya yang tidak
halal melihat kecantikannya, suaminya tiba-tiba
mengatakan, "Tidak, wahai Hakim! Jangan Anda

meminta istri saya membuka wajahnya. Baiklah,

saya mengaku telah menahan hak-haknya."
Mendengar perkataan suaminya tersebut, si

istri langsung berdiri lalu beranjak menuju sua-

minya dan duduk di sampingnya, kemudian ia pun

berkata kepada hakim, "Aku bersaksi kepada An-
' 

da rvahai hakim, aku telah melepas hak-hakku da-

ri suamilu, dan aku telah membebaskannya dari
tuntutanku."

Hakim pun lalu berkata, "Tulislah hal ini di
dalam bagian makarimul akhlaq (akhlak-akhlak
yang terpuji)."

Masya Alloh
Benar-benar sebuah ketulusan cinta. Tetapi

siapa yang mengetahuinya?
Boleh saja seorang istri mengatakan, "Aku tidak

mencintai suamiku!" Boleh saja seorang suami

mengatakan, "Aku tidak bisa mencintai istriku."
Namun tentunya boleh juga kita mengatakan,

"Bagaimana bila aku tidak percaya?"

Pasalnya, siapa yang akan mengingkari cerita-

cerita di atas adalah cerita cinta? Ya, memang

benar, itulah cinta.
Jadi, apa yang mendorong suami untuk ingin

segera pulang menemui istrinya bila bukan cinta?

Apa yang menjadikan istri merasa gundah dan

khawatir saat suaminya belum juga pulang kalau
bukan cinta? Apa pula yang menjadikan suami

merasa gundah dan khawatir saat melihat istrinya
dalam keadaan sakit bila bukan cinta.

Memang banyak suami atau istri yang mema-

hami cinta lain dari yang kita sebutkan. Akan
tetapi, betapa banyak suami dan istri yang mema-

hami cinta dengan pemahaman lain, yang menga-

takan bahwa dirinya tidak mencintai pasangan-

nya, namun saat istri atau suaminya sedang sakit
atau semacamnya, ia merasa sangat cemas'

bahkan perasaan itu seolah-olah hampir mem-

bunuhnya. Apa lagi bila bukan karena cinta?

Maka sebagaimana kau mencintainya, yakinlah

bahwa ia juga mencintaimu. 6

Diramu dari buku

Auroqul worod wa syaukotuhu fi buyutina.
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orang

OI€I-{. USTADZ AUNUR ROFIO BIN GHUFRON

k',

yang beazina pastj diarrali dengan kegelisahan dan
diakhiri dengan kesedihan. Lebih parah iagi bila
wanita yang dizinai itu hamil atau melahirkan.
Bukan hanya mereka berdua yang malu, keluarga
pun akan ikut menanggung getahnya. Lain den-
gan orang yang menikah secara syar'i. Ketika si
anak lahir, bukan hanya pasangan suami-istri
yang gembira, orang tua dan mertua pun akan
ikut bergembira dengan kehadirannya. Subhanal-
loh, betapa indahnya Alloh mengatur kelridupan
keluarga dalam Islam.

Oleh karena itu, hendaknya kita bergembira
dengan lahirnya anak kita, apalagi bila jumlahnya
banyak. Dengan banyak anak, walaupun ujiannya
bertambah, pahalanya pun akan bertambah insyo
Alloh. Jangan seperti orang kafir dan orang
jahiliyah dahulu yang merasa sedih memiliki
banyak anak. Ibnu Qoyfam al-Jauziyyah ,ii)ts,

berkata: t'Disunnahkan bergembira dengan ke-
lahiran anak." Lalu beliau menyebutkan ayat ten-
tang gembiranya Nabi Ibrohim Sg .dengan
kelahiqan' anak beliau.

RIDHO DENGAN PEMBERIAN ALLOH.1i6

'K"t.hrril"h bahwa anak adalah karunia Alloh
yang wajib kita syukuri dan kita senangi, baik
anak itu laki-laki atau perempuan. Firman-Nya:

elang,--,-
Buah riati Hh ii

Pada edisi yang lalu telah dibahas bagaimana seharusnya suami saat menanam benih.
Lalu, usai menanam benih, bagaimana bila tanaman itu akan berbuah?

pa pula yang seharusnya dilakukan?
Bagaimana aggr buahnya menjad.i baik,
bermanfaat 4"r menyejukkan hati
kedua orang tiia? Itulah yang akan kita

bahas pada edisi ini insya Allah.

GEMBIRA D ENGAN XEUADTIiANNYA

Di antara nikmat Alloh € yang harus kita syu-
kuri ialah Alloh,J€ membuat kita senang dengan
istri, lalu membuat kita senang dengan anak. .

Alloh,€ berfirman:

... 6;fto j4( 6 *#i 4,. qq n)
Dijad,ihan indah pad.a (pand.,onyonl manusia ke-
cintqq,n kepada apa-qpa yang diingini, yaitu: wa-
nita-wanita, dq,n anak-anak,.... (QS. Ali Imron [3]:
t4)

Siapakah orangnya yang tidak bergembira den-
gan lahirnya seorang anak? Bukankah ada orang
yang telah lama menikah namun belum dikaruniai
anak? Berbagai macdm.usaha telah ia lakukan
agar mempunyai keturunan namun belum juga
berhasil? Ini menunjukkan bahwa anak meru-
pakan bagian dari karuriia Alloh yang harus kita
syukuri.

Berbeda dengan yang berzina. Orang
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,,,,'imamdrBagh;wi*l5be*.:iita'Manueiaitu'ddai
.em*at maiAmi ada'yang dtkaiuniai anak laki'laki
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sDpdii: nAUi' Yibyi,. Aan 
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Nabi,,,Is6;l:''l(Tdf si* rb iti"

Katsir 7lztl)
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x"uca"itriel*atau*ott-tlriiganyaJta,S*qk1,Stzu
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oia*e,llt$itia,:r,Ak r,rtetdi,anlk,:yang cacei'bisa

dltenrui@;*axen -opang tp,arlilt, dididik

aa,fd*.$ fb* danaenjadi:,an*Yang
sholih. Alloh S berfirman:

%," &itt ,,.

,S€e; nggn*6n i:,a,', bud,ah 2 ang .m ;uhmi n, !,9.b i',h baik

d,or.ib.ada, oi aig, 
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rnisy.rih'walaupun''' dia mena'iik

1r,r6;;u;,(QB.'it.Eetloiohr[2]ir221) :'r:' ::::'::'t: 
"'::

,I$KIrIAKIAruUPEREMPU' ,.:S'SAJA

Termasuk kebiasaan jelek kaum jahiliyah ialah,

b;ila dihariiniai: anak, perempuan ia meraoa sedllh

bahkan,mr liuhiarnj'ri' kidup-hidup' Penvakilini

m.e tai:jugA rcpnda*alldimuslj,minr'awam pada

iamar'::'d gal ''blla,,:merek*r nyapunya
-ia[..,l.,perop;;6;,::, A. 'X & *oa&gathart hita
Ahan, Xebiar*A ft ,ri itiiah'vang' keji ini dalam

....firman-Nya:

" &$ff$!l;..k,,

d:ls{ieifuicd5,s3'si#
{ rtq

bAi abebiJ .€c*eidinng d'aii"m;ereka' dib'bri' habai
' den gai &elahimtu)' :' anakt 

.P 
6re rn i,u ai; hitam I ah'

lnitai. paaernt&h) ,nxuka.nS*;;' d,ant dia sangat

:marAk;",Ie,. m WmbuWihan diiiw6','deri'or ong

baniakt,, d,isi.babhan burulanya';'9i eNta yang d'iqffitl'

baika,n" kAryd.ani o;" epalaah' dia's,han me rneliha'

rawa,', d,enga,n'' m,enanggung hehinaon atauhah

a,kan men$u'burkann ;a," ke .daLam tunah fuidupl
h|&ry){ KeiahuiW'"alan$kah' biruhni q. aP d v q,ng

tr,telek|a tbiitap4ai itu, (QS.'an;Nahl [16]: 58'59) '

.,,.Klb'aaegaan. bukaa' dinital diili jenis' Ia.ki-laki

aiau perempuan. Aaad:tetapi,,sebagai umat Islam

hendaknya kita:merasa gerubira dan o-ahagia o'ila

ma*pu b,erusaha dan'mombhon kepaila Alloh agar

dika'anarrt'1iong'sholitrdaAslrolihah' Belum

toltu anak' empuan akan meiugikan'oiang tua'

dan belum tentu anak laki-taki akan membaha-

' ktn merolh. atmL .* berfirman:

,'&,Wr&:&6g,WS:36& y
{'&,ft:aitwyi66r#I;

{@.<i:i5
Boteh jadi''ba'nu "rn€1nbenii'sesuatu' padahal ia

arnat'bath' baginu.'Dan baleh jadi (pula) kamu

miinyub "i'es*a.iu p;ad,ahul ia amat burak bagimu'

Hldli raetxc|anhui,; 
tsednag kamu tidak menryetahui.

@S;. al-Baqoroh [2]: 278)

mon ,* *ingingetkan kita bahwa hanya Dia-

lah Yang Mahqtahu siapakah anak yang berman-"

faiibasi dilinya, orang :tuanya dan ma6yarakat-

nya. Alloh,9& berfi.rman:

ffiK#pfiaxn*#&f*u...
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manfaat ialah sebagaimana firman-Nya:

Ai \;i:6 {1 jirt '"} Ori. i,tr:s "_iii Jv ...

@'U:M K""fr\'*to. e'PsJ
Luth berl?,ato: "Ha.i leaumku, inilah putri-putri
(negeri)ku. Mereka lebih suci bagimu. Maka ber(qk-
walah leepada Attoh dan janganlah kamu. meice-
markq.n (nama)ku terhadap tamul?,u ini. Tidala
ad,okah di antqramu seorang yang beralzal?" (QS.

Hud [11]: 78)

Contoh lain, Fatimah putri Rosululloh ffi.
Alangkah bahagianya beliau {g mempunyai putri
Fatimah, putri yang dijamin masuk surga. Dialah
seorang putri yang menolong orang tuanya ketika
perang. Dialah yang membersihkan wajah ayah-
nya ketika berdarah karena terluka melawan
orang kafir.

Misal lain, A'isyah qgi, putri Abu Bakr ash-Shid-
diq .4.. Dia telah menjadi istri utusan Alloh ,€,
Muhammad bin Abdulloh;9. Dia telah menjadi
istri yang setia, yang menemani Rosululloh ffi
pada masa hidupnya, menimba ilmu dari beliau gg

dan menyebarkan ilmu kepada para sahabat yang
mulia. Rosululloh ffi bersabda:. "Para wanita yang
paling bqih, di dunia ini ialoh: Maryam binti
Imron, Khodijah binti Khuwqilid, Fatimqh binti
Rosulillah ffi, dan Asiyah istri Firaun " (HR.
Shohih lbnu Hibbq,ru dan dishohihkan oleh Syaikh
al-Arna'uth)

Banyak hadits Rosululloh Myang menjelaskan
keutamaan orang tua yang bersabar mendidik pu-
trinya. Di antaranya sabda beliau ffi:

lrlr - r"i.
1t!l ,'P l*u/ t)'J '

"Barangsiapa yang d,iuji denga.n perilahu putrinya,
lq,lu d.ia tnq,u merld.id.iknya dengan bq,ih, makq
mereha akan menjadi perughalang baginya dari
m.q,suk nerah,a." (HR. Muslim 8138)

Dan sabda beliau g:

t-
?t?

"Barangsiapa mendidih dua putrinya sainpai ba-
ligh, mah,a besok pada hq,ri l?iamq.t dia alzqn da,
tang 'bersamaku fteliqu menggabungkan dua
jarinya)." (HR. Muslim 8/38)

Ibnul Qoyyim,+!"!1 berkata:

Sungguh Alloh telah menjelaskan hak wanita,
di dalam firman-Nya:

q1'\g31v; J#foF F

{@ (t;LGxfr|'S;;
Kemud,ign bila lzamu tidalz menyuh,q,i merel?q,,
(maka bersabarlah) y'zqrena munglain lzamu
tidah menyukai sesuqtu, padahal Alloh men-
jadikan pada- nya h,ebailzan yeng banyak. (QS.
an-Nisa'[ ]: 19)

Demikian juga anak wanita, bisa jadi ia akan
membahagiakan kaum pria di dunia dan di
akhiratnya. Cukuplah hal ini menghilangkan
kebencian kepada mereka, dan hendaknya kita
ridho atas pemberian Alloh € itu.
Sholih bin Ahmad berkata: 'Ayahku bila dikaru-
niai anak perempuan, beliau berkata, 'Nabi ffi
adalah bapak dari anak-anak putri."' Ya'qubbin
Bahtan berkata: "Aku punya tujuh anak perem-
puan. Setiap aku dikaruniai anak putri, aku
mendatangi Imam Ahmad bin Hambal, lalu dia
berkata kepadaku, 'Wahai Abu Yusuf, Nabi $
adalah bapak dari anak-anak putri.'Nasihat be-
liau ini menghilangkan kesedihanku." (Tuhfatul
Mcrudud bi Ahkamil Maulud 7126)

Akhirnya, kita memohon kepada Alloh .€ agar
menjadikan kita termasuk orang-orang yang
senantiasa bersyukur kepada-Nya dengan lahir-
nya seorang anak, baik laki-laki maupun perem-
puan. Dan kita juga memohon agar diberi kemu-
dahan dalam mendidik mereka untuk menjadi
anak yang sholih dan sholihah, amin.6

j\;ri i;it
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"segala puii bagi AIIoh yaig telah memberi pakaian ini kepadaku

dan mJngaruniakannya kepqdaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku."l

tl$, 
tang yang tidak berpakaian di manapun ia ber- pakaian tersebut, dan berhati-hati menjaga ti-

?!. ada. tiPan Alloh ini'

Y ,..g Siapa pun yang memakai pakaian sebenar- r; Densan membaca doa ini pula, Alloh akan

#) J,4r rrrm h1"lah memakai piniaman dari Alloh. d *ettgampuni dosa-dosa yang telah diper-
,::..........:::.:::' ti K
:.:tt:::" ll [:! Kelak ia akan dimintai pertanggungja - buat oleh orang yang mengamalkan
i ,,it' :::'::t::::):'llii;''r.s'}'' 

---^L^-^-^--^ r: L^r^-^- An^L nl-h frrnfrrnqn Rosrr'rrrrloh s& rialamberna-l,',W,:t,,,,, wabannya di hadapan Alloh. Oleh tuntunan Rosululloh $ daiam berpa-
,:,:.a..a.iii1t::::. '"'Slli:::,. wauarrrrya ul rrdu4Pa!

,,lrllr ' ,lllllliffl:, rlt., "4,, karena itu, kita tidak boleh merasa kaian' S
d" r * 

*" berhak mempergunakan pakaian
- sS",:,:,i ,.,t..1 

,fielWialxaKiffii
#

* '"', r *- *]F. r HR. Abu Dawud no.3505, dihasankan oleh Syaikh al-Albani
# fl'*'W l " 'f&bd dalamshohihwaDhoif SunanAbi Dowudno.4023.

' HR Muslim no'2577' *.do' i @..
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.31* FAEDAH: tersebut dengan sekehendak kita dan dengan

,- -*l o *. -; *, pad.a d.asarnya semua mahusia telanjang cara-caramelawanketentuandangarissyariat

. ffi- 
- 

.q.' A. sebagaimana ia dilahirkan dari rahim ibu- A]loh, semisal tidak menutup aurat, menutupi
v e a4 &4

,r,,1,*, &t ,,,,i nru. Satu-satuny a Dzat yang telah T*l*^t mata kaki (bagi kaum laki-laki) atau menye-

,";,,]]i:m mereka pakaian pakaian adalah Alloh Ta'ala.2 rupai orang-orang fasik.

i' 
"""':':::::*n't'81"ff- 

6p.pakaian yang kita pakai ad.alah semata- * Mengingat besarnya karunia ini' selayak-

'Nl'... ...,|l::,:l:|..|:':ff:||Wi||:|* 
l**a matarahmat dan karunia Alloh, bukan ha. t-} 'y" kita memanjatkan doa ketika memakai

,,,,t !,,,,,w@,r,i,:g sil kemampuan dan kekuatan kita. Kita tidak pakaian sebagai tanda syukur kita kepada

" twf
::f,i;t:\lt a'E:lillla, ,tat::lll::,1;::t:::. al(an mampu mendapatkannya serta tidak pula Alloh' Kita memohon kepada Alloh agar selain
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fu* *.GF memakainya jika Alloh tidak memberikan re- memberi pakaian kepada kita, Ia juga menja -

',iffi1iUr]r' K:$Kj zeki d,an kekuatan kepada kita. dikannya bermanfaat bagi kita. Kita berharap

';le, c] Sebagai hamba yang beriman kepada semoga AIIoh menjadikan kita tampak lebih

ru c3 AIIoh, hendaknya kita bersyukur dengan baik dan memperoleh kesehatan dengan meng -

tY pakaian yang kita kenakan, mengingat betapa gunakan pakaian tersebut.

W hirr.rryu kita seand.ainya berjalan di muka bu- gw Dengan doa di atas, kita diingatkan agar

ii" mr rni tanpa sehelai pakaian yang menempel di %3 
^"nggunakan 

pakaian dengan baik, untuk

1$ bad.an kita. Tidak ada bedanya dengan bina- hal-halyangbaik,untukmenjagaauratdengan
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ebagai hamba Alloh, dalam kehidupan di
dunia manusia tidak akan luput dari ber -
bagai cobaan, baik kesusahan maupun-ke-
senangan, sebagai sunnutulloh yang berla-

ku bagi setiap insan, yang beriman maupun kafir.
Alloh d-6 berfirman:

1 )z j tz;i,zo*t 4)s
Kami akqn menguji kamu dengqn keburukan d,an
keb oikq,n seb agai cob aan (y ang sebenar -b enar ny a),
dan hanya kepada Kamilah leamu dileembatikan.
(QS al-Anbiya' [21]: 35)

Imam Ibnu Katsir ,i;sia,berkata: ,,(Makna ayat ini)
yaitu'Kami menguji leamu (wahai manusia), terka-
dang dengan bencana dan terkadang dengan kese-
nangan, agar Kami melihat siapa yang bersyukur
dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar
dan siapa yang beputus asa."l

KEBAHAGIAAN HIDUP DENGAN BERTAKWA
KEPADA ALLOH

Alloh ik dengan ilmu-Nya yang mahatinggi dan
hikmah-Nya2 yang mahasempurna menurunkan
syariat-Nya kepada manusia untuk kebaikan dan
kemaslahatan hidup mereka. Oleh karena itu,
hanya dengan berpegang teguh kepada agama-
Nyalah seseorang bisa meqaih kebahagiaan hidup
yang hakiki di dunia dan akhirat. Alloh Ta,ala
berfirman:

34 alrnarva,dCiilh:: vot.3s :: Robi,uts rsani 1432 H
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Hai orang-orang beriman, penuhilah seruan Alloh
dan seruan Rosul-Nya yang mengajak, hamu kepad,a
suatu yang memberi (lzemaslahatan)r hidup bagimu.
(QS al-Anfal [8]: 2a)

Imam Ibnul Qoyyim ,+ifE berkata: ,,(Ayat ini me-
nunjukkan) bahwa kehidupan yang bermanfaat
hanyalah didapatkan dengan memenuhi seruan
Alloh dan Rosul-Nya ffi. Maka barangsiapa yang
tidak memenuhi seruan Alloh dan Rosul-Nya maka
dia tidak akan merasakan kehidupan (yang baik).
Meskipun dia memiliki kehidupan (seperti) hewan
yang juga dimiliki oleh binatang yang paling hina
(sekalipun). Maka kehidupan baik yang hakiki
adalah kehidupan seorang yang memenuhi seruan
Alloh dan Rosul-Nya secara lahir maupun batin."a

SIKAP SEORANG MUKMIN
DAI,AM MENGHADAPI MASAI"AH

Dikarenakan seorang mukmin dengan ketak-
waannya kepada Alloh ik, memiliki kebahagiaan

Tofsir lbnu Kotsir (5/342- cet. daru rhoyyibah).
Hikmah adalah menempatkan segala sesuatu tepat pada tempat-
nya, yang ini bersumber dari kesempurnaan ilmu Alloh ik (Taisiirul
Kariimir Rohmoan hlm. 131 dan 946).
Tafsir lbnu Kdtsir (4/34).
Kitab al-Fowa-id (hlm. 121- cet. Muassasatu ummil qura,).



yang hakiki dalam hatinya, maka masalah apapun

yang dihadapinya di dunia ini tidak membuatnya

mengeluh atau stres, apalagi berputus asa. Inilah
yang dinyatakan oleh Alloh,99 dalam firman'Nya:

:-l,ftYii g;y,J Y-:*iJ.,y 4tAU y

{@ *16'.i:,xvtx;d:u
Tid.ak ad,a sesuatu musibah pun ya,ng menimpa (Se -

seorang) hecua,li denga izin Alloh. Dan barangsiapa
yang beriman hepada Alloh, niscay a, Dia ahan n& rn'

beri petuniuk ke (dalam) hatinya. Dan Alloh Maha-

mengetahui segala sesuatu. (QS. at'Taghobun [64]:

11)

Imam Ibnu Katsir'+11i4 berkata: "Makna ayat ini:

seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini

bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan

takdir Alloh, sehingga dia bersabar dan menghara-

pkan (balasan pahala dari Alloh,g€), disertai fuerasa-

an) tunduk berserah diri kepada ketentuan Alloh
tersebut, maka Alloh akan memberikan petunjuk ke

(dalam) hatinya dan menggantikan musibah dunia

yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan
yang benar dalam hatinya, bahkan bisa jadi Dia

akan menggantikan apa yang hilang darinya de-

ngan yang lebih baik baginYa."s

Dalam menjelaskan hikrhah yang agung ini,
Ibnul Qoyyim berkata: "sesungguhnya semua (musi'

bah) yang menimpa orang-orang yang beriman da-

Iam (menjalankan agama) Alloh senantiasa disertai

dengan sikap ridha dan ihtisab (mengharapkan pa-

hala dari-Nya). Kalaupun sikap ridha tidak mereka

miliki maka pegangan mereka adalah sikap sabar

d,an ihtisab. Ini (semua) akan meringankan berat-

nya beban musibah tersebut. Karena setiap kali me-

reka menyaksikan (mengingat) balasan (kebaikan)

tersebut, akan terasa ringan bagi mereka mengha'

dapi kesusahan dan musibah tersebut. Adapun

orang-orang kafir, maka mereka tidak mbmiliki si'
kap ridha dan tidak pulaihtisob. Kalaupun mereka

bersabar (menahan diri), maka (tidak lebih) seperti

kesabaran hewan-hewan (ketika mengalami kesu'

sahan). Sungguh Alloh telah mengingatkan hal ini
dalam firman-Nya:

Janganlah hamu berhati lemq'h dala.m mengejar me-

reha (rnusuhmu). Jika h.a'mu menderitit kesakitan,

maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakit-

an (pula), si;ebagaimana kamu menderitanya, sedang

kamu mengharap dari Alloh apa yang tidak merelea

harapkan. (QS. an-Nisa' [4]: 104)

Maka orang-orang mukmin maupun kafir sama-

sama menderita kesakitan, akan tetapi orang-orang

mukmin teristimewakan dengan pengharapan pa-

hala dan kedekatan dengin Alloh S6."6

"'
"t*T coBAAN

Di samping sebab-sebab yang kami sebutkan di

atas, ada faktor lain yang tak kalah pentingnya da-

lam meringankan semua kesusahan yang dialami
seorang mukmin dalam kehidupan di dunia, yaitu

dengan dia merenungkan dan menghayati hikmah-

hikmah agung yang Alloh Sb jadikah dalam setiap

ketentuan yang diberlakukan-Nya bagi hamba-ham-

ba-Nya yang beriman dan bertakwa.
Semua ini, di samping akan semakin menguatkan

kesabarannya, juga akan membuatnya selalu bersi'

kap husnuzhzhon (berbaik sangka) kepadd Alloh ,€

dalam semua musibah dan cobaan. Dan dengan si'
kap iniAlloh,iS akan semakin melipatgandakan ba-

lasan kebaikan baginya, karena Alloh akan mem-

perlakukan seorang hamba sesuai dengan persang-

kaan hamba tersebut kepada-Nya, sebagaimana fir-
man-Nya dalam sebuah hadits qudsi:

"Aku (akan memperlakukan hqmba"Ku) sesuai de'

ngan persangh.actnnya kepadaku.'1

Makna hadits ini: Alloh akan memperlakukan se-

orang hamba sesuai dengan persangkaan hamba

tersebut kepada-Nya, dan Dia akan berbuat pada

hamba-Nya sesuai dengan harapan baik atau buruk
dari hamba tersebut. Maka hendaknya hamba terse'

but selalu menjadikan baik persangkaan dan hara-
pannya kepada Alloh d6.8

Di antara hikmah yang agung tersebut adalah:

1 Alloh,JB menjadikan musibah dan cobaan terse'

I U.tt sebagai obat pembersih untuk mengeluar-

kan semua kotoran dan penyakit hati yang ada pada

Tafgir lbnu Kotsir (8h371.
lghotsotul lahJan hlm. 42L'422- Mowdoridul omaan'
HSR al-gukhari (no. 7066- cet. Daru lbni Katsir) dan Muslim (rrc.

267s1.
Lihat kitab Foidhut Qodiir (2/3t21 dan Tuhfotul ohwadzi (7 /531'

AU*"'*'e6
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des'{4$g11td;,atsu, mlnip al.,bet- ki
'fi: gtu:vq*i;l,4V h.&;M4}a.tut rdi;fi9j$h,,$trcghq

yaag: 9slglsihkffiry'a''
;a hamba tersebut a"kan me -

lgpg,qntuk mempersiapkan,dirj meaghadapi kehi
dup, qg, y,e4g kekal, ab adi di,alhirat nanti.l3 I nil ah di
antara makna yang diisyaratkan dalam sabd.a Ro-
sululloh ffi:

y?ng

$abiiS:

mereka (d,alam heimanan) d,an orang-oran! yang' 
(ked,ud.ukannya) seteluh mereku (d,atam leeimananj.

' (Setiap) orang akan diuji seEuai dengan (kuat/le-
mahnya) qgatna (iman)nya. Kalau agamanya kuat
maka ujiannya. pun akan (mafuin) besar, dq,n kalou
aga.nxanya lemq.h maka q.kan diuji sesuai dengan
(kelemahan) agarnanyq. Ujian itu akq,n terus-rnene -

rus (Alloh M) timpakan lzepada seorang hqmbq, sam-
pai (akhirnya) hamba itu berjalan di muko bumi

, dalam keadaan tidalz punya d,osa (sed,iteit pun).'no

q Alloh J& menjadikan musibah dan cobaan terse-
hbut sebagai sebab untuk menyempurnakan
penghambaan diri dan ketundukan seorang muk-
min kepada-Nya, karena Alloh.98 mencintai hamba-
Nya yang selalu taat beribadah kepada-Nya dalam
semua keadaan, susah maupun senang.11 Inilah
makna sabda Rosululloh {g:

, 'Alanghoh mengagumhqn lzeqdaan seorang muk-
min, kqrena, senLua keadaannya (membawa) lze-

. baih,on (untuk dirinya), dan ini hanya ad,a pad,a
seorang mukmin; jika d.ia mendapq.tlzan kesenqngon
dia okan bersyukur, mq,ha itu adolah kebq,ikan
baginya, dan jilea dia ditimpa kesusahqn dict akqn
bersabor, maka itu oda.lah kebqikan baginya.'L2

Cy Alloh ,€ menjadikan musibah dan cobaan di
O dunia sebagai sebab untuk menyempurnakan
keimanan seorang hamba terhadap kenikmatan
sempurna yang Alloh &i sediakan bagi hamba-Nya
yang bertakwa di surga kelak. Dan inilah keistime-
waan surga yang menjadikannya sangat jauh berbe-
da dengan keadaan dunia, karena Alloh menjadikan
surga-Nya sebagai negeri yang penuh kenikmatan
yang kekal abadi, serta tidak ada kesusahan dan
penderitaan padanya selamanya. Sehingga seandai-
nya seorang hamba terus-menerus merasakan kese-
nangan di dunia,.maka tidak ada artinya keistime-
waan surga tersebut, dan dikhawatirkan hamba ter -

sebut hatinya akan terikat kepada dunia, sehingga

3 6 alrnalvaCltla.h ,' vot. 3e :: Robi,uts rsani 1432 H

,.ct l'- "ll.-" t'
"Jod.ilo,h hamu di dunia seperti arcmg asing a,tau
oratug yang'sedang mblakulwn ierjalawth-14

o ait*t,9

PE}.I1]1FUP!

Ada sebuah kisahyang disampaikan oleh imam
. Ibnul Qoynrn a,.its tentang gambaran kehidupan gu-
ru beliau, imam'Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah di za-
mannya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah-semoga
Alloh merahmatinya. Ibnul Qoyyim berkata: ,,Dan

Alloh ffi yang Mahatahu bahwa aku tidak pernah
melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya
daripada beliau (Ibnu Taimiyyahl. Padahal kondisi
kehidupan beliau sangat susah, jauh dari kemewa-
han dan kesenangan duniawi, bahkan sangat mem-
prihatinkan. Ditambah lagi dengan (siksaan dan
penderitaan yang beliau alarni di jalan Alloh €),
yang berupa (siksaan dalam) penjara, ancaman d.an
penindasan (dari musuh-musuh beliau). Tapi bersa-
maan dengan itu semua (aku mendapati) beliau ada-
lah termasuk orang yang paling bahagia hidupnya,
paling lapang dadanya, paling tegar hatinya serta
paling tenang jiwanya. Terpancar pada wajah beliau
sinar keindahan dan kenikmatan hidup (yang beliau
rasakan). Dan kami (murid-murid Ibnu Taimiyyah),
jika kami ditimpa perasaan takut yang berlebihan,
atau timbul (dalam diri kami) prasangka-prasangka
buruk, atau (ketika kami merasakan) kesempitan
hidup, kami (segera) mendatangi beliau (untuk me-
minta nasihat), maka dengan hanya memandang
(wajah) beliau dan mendengarkan ucapan (nasihat)
beliau, serta-merta hilang semua kegundahan yang
kami rasakan dan berganti dengan perasaan lapang,
tegar, yakin dan tenang."15 $

s Lihat keterangan lmam lbnul eayyim dalam lghotsatul tahfon hlm.
422- Mowoaridul omoon.

10 HR. at-Tirmidzi (no. 2398), tbnu Majah (no. 4023), tbnu Hibban
(7/t6}l, al-Hakim (1/99) dan lain-lain, dishohihkan oleh at-Tirmidzi,
lbnu Hlbban, al-Hakim, adz-Dzahabi dan Syaikh al-Albani dalam Sil
silotul ahoodits ash-shohiohoh (no. 1a3).

11 Lihat keterangan lmam lbnul Qoyyim dalam lghotsotul tahfan hlm.
424 - Mowaaridul omaon.

1'? HSR Muslim (no. 2999).
13 Lihat keterangan lmam lbnul eoyyim dalam tghotsotul lohfanhlm.

423 - Mawaaridul amaan, dan imam lbnu Rajab dalam laami,ul .ulu_

umi wol hikom hlm. 461- cet. Dar tbni Hazm.
la HSR al-Bukhari (no. 6053).
Ls Kitab al-Waabilush shoyyib hlm. 67- cet. Darul kitaabil ,arabi.
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'Apabila onak Nabi Adam mernbaca (ayat) saidah

Iq.lu dia sujud maka setan a,kan meniauh sambil

menangis dan berkata, 'Aduhoi celaka, anah Na'bi

Ada,m diperinta,h antuk sujud lalu dio sujud rnaka

baginya su.rga., dan aku diperintah untuk suiud la'
lu aku engga,n rnaka' bagiku neraka'"'(HR. Muslim
81)

"6''+ 
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ulama tentang hukum sujud tilawah ini. Kpba-

nyakan mereka berpendapat hukumnya sunnah,

sementara yang lain mewajibkannya berdasarkan

hadits yang telah lewat, dan beberapa ayat dari al'

Qur'an, seperti surat al-Insyiqoq 21, an-Najm 62'

dan yang lainnya.
Namun pendapat yang lebih kuat insya Alloh

ialah pendapat yang menyatakan hukumnya sun'

nah. Hal ini berdasarkan hadits dari Zaid bin Tsa-

bit dia berkata:

"Seya memperdengarkan bacaan surat an'Najm
hepada Rosululloh ffi, maha beliau tidak suiud di
d.alnmnya." (HR. al-Bukhori 1072 dan Muslim 577)

Dijelaskan pula bahwa Umar bin Khoththob
pernah berkhotbah pada hari Jum'at, yang di da'

lam khotbahnya dia membaca surat an-Nahl. Ma-

ka ketika sampai pada ayat sajdah dia turun lalu
sujud, dan jamaah pun ikut sujud bersamanya. Ke'

mudian pada Jum'at berikutnya dia juga membaca

surat tersebut, sehingga ketika sampai ayat saj'

dah dia berkata:

;,:T t;!i; tirt
\w'Je

tl t-,-'?,
(."P *',

Ais'L;, +:S V t*\ ikSi
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'Wahai manusia, kita melewati ayat yang kita di'
perintahkan untuh suiud. Barangsiapa yang sujud
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lvst.j.Jlo s\le

STJITJD TILAWAH
(Baeian Pe.rtama)

Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan sebab seseorang membaca

atau mendengar salah satu ayat dari ayat-ayat saidah

[ayat yang terkandung di dalamnya perintah untuk sujudi.

ari Abu Huroiroh.$: dia berkata bahwa

Rosululloh is bersabda:

J"tfia** lr+.lJ\

;JJ

L*t vt̂l
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"Perbanyahlah sujud kepad'a AIIoh. Karena sesung'

guhnya tidaklq'h kamu sujud kepada-Nya dengan

sel?.ali sujud melainkan Dia akan mengangkatmu

satu derajat dengan sebab sujud, tadi dq'n ahan

menggugurhan sa'tu hesalahq'n darimu. " (HR. Mus-

lim 488)

HUKUMNYA

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para
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1 Apabila sujud dilakukan di dalam
tf maka disunnahkan untuk bertakbir
hendak sujud dan ketika bangkit dari
berdasarkan keumumam hadits:

mq,ka dia teloh mendapatkan kebenaran, d,qn
barangsiapa yang tidak sujud maka tidak ada
dosa baginya." Dan Umar pun tidak sujud pada
waktu itu. (Shohih al-Bukhori t077)

TATA CARA SUJUD TII,AWAH

1 Sujud Tilawah dilakukan dengan sekali sujud
I sajr.

9 PosisinVa sama persis dengan sujud ketika
A sholat, yaitu meletakkan kedua telapqk tan-
gan, dua lutut, ujung dua telapak kaki, dahi dan
hidung di tempat sujud.

Tidak ada takbirotul ihrom (bertak-bir sambil
mengangkat kedua telapak tangan) sebelum-

nya dan tidak ada salam sesudahnya

Sementar;l sefragian ulama yang lain
seperti lbnr*tlazz.n, dan Syail<hul Islanl

Ibnu Tai xr iy ah b*r p en*ap*t tir'[alt
iiisyaratka nny a p eykara- pc rkara d i atas,
karena sujud tilawah b*kanlah shoiat,
tapi sekadar salah satu j*n{s ibaiiah.

Dan telah dimaklumi bahwa jenis ibadah
tidaklah disyaratkan thr:harah di daianrnya,
Dan insya Atloh pen{iapat yang kedua inila}r

penriapat yang lebih be nar,

BAGAIMANA BII,A NAIK KENDARAAN?

Ketika seseorang membaca al-Qur'an dalam ke -

adaan naik kendaraan kemudian ingin sujud
ketika melewati bacaan ayat as-sajdah, maka cara-
nya cukup dengan merunduk tanpa harus turun
dari kendaraan.

DISYARATKAN THOHAROH DAN
MENGHADAP KIBI,AT?

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apa-apa
yang disyaratkan di dalam sholat, disyaratkan pu-
la dalam sujud tilawah, seperti thoharoh (suci dari
hadats kecil dan besar), menghadap kiblat, dan
syarat-syarat lainnya.

Sementara sebagian ulama yang lain seperti
Ibnu Hazm, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
berpendapat tidak disyaratkannya perkara-perka-
ra di atas, karena sujud tilawah bukanlah sholat,
tapi sekadar salah satujenis ibadah. Dan telah di-
maklumi bahwa jenis ibadah tidaklah disyaratkan
thoharoh di dalamnya. Dan insya Alloh pendapat
yang kedua inilah pendapat yang lebih benar.

Dari Ibnu Abbas 4dg, beliau berkata:

"sesurrgguhnya Nabi ffi sujud, saat membaca surat
an-Najm. Maka lzq,um muslimin, orang-orang
musyrik, jin, dan manusia, semuanya ikut sujud,
bersama. beliau." (HR al-Bukhori 1021)

Imam al-Bukhori berkata ketika membawakan
bab hadits ini: "Orang musyrik itu najis. Dia tidak

, 
sholat,
ketika
sujud,

iii \31-^ ;iig e.J.t)

o,L:j t;; ar^j'4

Dari Wq.'il bin Hujr al-Hadhromy, sesungguhnya
d,ia sholat bersq.ma Rosululloh ffi, maka Beliou
bertakbir. hetiha menurunkq,n (badannya) d.an
ketikq. mengangkat (badannya), dan mengangkat
keduq, tangannya ketika bertq.kbir, dan bersq,lqm
he qrah kqnq,n dan hirinya. (HR. Ahmad 4/916)

5 Sebagian ulama menjelaskan, apaf;ila sujud
tJ dilakukan di luar sholat, sebaiknya berdiri ter-
lebih dahulu baru kemudian sujud. Mereka ber -

dalil dengan firman Alloh Ta'ala:

{@@ffit-- ,agctirtyy
Apabila al-Quran dibacakon hepada mereka, me -
reka menyungkurkan mulea merekq, sambil bersu-
jud. (QS. al-Isro'[17]: 107)

Mereka mengatakan: .rr;J (menyungkur) arti -

nya menjatuhkan badan dari berdiri.
Tapi seandainya tidak berdiri, yakni langsung

sujud dari duduknya, maka tidak mengapa.
Wallohu Ta.bla a'lam.

38 alma'f,f'addah,' vor. 39 :: Robi,uts Tsani 1432 H
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memiliki thoharoh."
Imam Syaukani'it6 juga berkata: "Hadits-ha-

dits yang menjelaskan tentang sujud Tilawah
tidak ada satu pun yang menunjukkan bahwa

orang yang sujud Tilawah harus dalam keadaan

thoharoh. Sungguh orang-orang yang hadir dan

mendengarkan bacaan Rosululloh S telah sujud

bersama beliau. Dan tidak dinukil bahwa beliau

memerintahkan salah seor.ang di antara mereka

untuk berwudhu, yang mana sangat jauh kemu-

ngkinannya jika mereka semua dalam keadaan

memiliki wudhu." (Nailul Author 31725) "t

Kesimpulannya, selama sujud Tilawah tidak
d.ikatakan sholat, maka tidak disyaratkan tho-

haroh atau menghadap kiblat di dalamnya.
Namun seandainya seseorang melakukannya
dalam keadaan thoharoh dan menghadap kiblat,
tentu ini lebih utama dan lebih sempurna.

DO'A SUJUD TILAWAH

Dari A'isyah *ip dia berkata:

"Rosululloh ffi leetilza melalzulzan sujud al-Qur'an
(sujud Tilawalt) pada walztu malam, beliau mem-

baca berkali-h,q.li di dalam sujud'nya: ... g,"e
(Telah sujud wajah saya leepada Dzat yang telah

m e ncip talzanny a dan me mb elah p en den gar an s e r ta
p en g lih at anny a d e n gan day a dan lzelaua'tan - N y a). "

(HR. Abu Dawud 7474 dan at-Tirmidzi 580. Imam

at-Tirmidzi berkata: Ini adalah hadits hasan sho-

hih)
Ulama berselisih pendapat tentang derajat ha-

dits ini. Ada yang menshohihkan dan ada yang

mendho'ifkan. Di antara ulama yang menshohih -

kan adalah imam at-Tirmidzi, perowi hadits ini
sendiri, demikian juga Syaikh Nashiruddin aI-Al-

bani a"!;. Maka barangsiapa yang berpendapat ten-

tang shohihnya hadits ini, maka dia bisa

mengamalkanya, yhkni membaca do'a tersebrit ke-

tika sujud Tilawah. Dan barangsiapa yang berpen-

dapat tentang dho'ifnya, maka dia membaca do'a

yang lain, yaitu seperti do'a ketika sujud di dalam

sholat.
Wallohu a'lam bish-showab.

SIAPAKAH YANG DIPERINTAH SUJUD?

,Ulama telah sepakat bahwa orang yang mem-

baca al-Qur'an lalu melewati ayat sajdah, maka

diperintahkan baginya untuk sujud. Namun bagai-

mana dengan orang yang sengaja mendengarkan-

nya (mustami)? Apakah juga diperintahkan su-

jud? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan

ulama mengenai masalah yang kedua ini.
Ada yang berpendapat diperintahkan bagi mus-

tami'untuk sujud secara mutlak, walaupun yang

membaca tidak.sujud; dan ada yang berpendapat

diperintahkan bagi mustami' untuk sujud apabila

yang membaca melakukan sujud.

Dari Ibnu Umar ag; dia berkata:

"Nabi membacalean sebuah surat lzepad'a humi
yong di dalamnya terdapat ayat sajdah', kemudiq'n

beliau sujud. Malza leami pun ilzut sujud, sampai'

sampai ada salah seorang di antara leami yang

tid.ale menjumpai tempat untulz meletakhan dahi-

nya." (HR. al-Bukhori 1075 dan Muslim 575)

Diriwayatkan pula di dalam hadits yang dera-

jatnya dho'if bahwa ada seseorang yang membaca

ayat sajdah di samping Rosululloh ffi lalu dia su-

jud, maka Beliau M pun sujud. Kemudian ada

Iaki-laki lain membaca di samping Beliau ffi ayat

sajdah dan tidak sujud, maka Beliau pun juga

tidak sujud, Ialu laki-laki ini berkata: "Wahai Ro-

sululloh, Fulan membaca ayat sajdah di samp-

ingmu lalu engkau sujud, namun ketika aku

membaca ayat sajdah di sampiligmu engkau tidak
sujud?" Kemudian Beliau S bersabda:

,-rr# i)€-rb tL") 3
"Engkau adalah imam. Seandainya englzau sujud

malza aleu juga akan sujud." (Diriwayatkan oleh

Imam Syafi'i dalam kitab musnadnya 359)

Dua riwayat ini menunjukkan bahwa sunnah-

nya bagi orang yang mendengar (mustami') supaya

dia sujud apabila yang m6mbaca sujud. Namun

apabila yang membaca tidak sujud, maka tidak
ditekankan baginya untuk sujud.

Wallohu Tq'ala a'lam bish-showab. 6
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rc. Ustadz Mukhlis Abu Dzar

SnoLAT JrJM',41
MINIIW\L B E RAPA OnnNG?

SOAL:
Assalarnutalaikum. Apakah sah sholat Jum-
'at yang jurnlah jama'ahnya hanya 20 orang
karena jumlah penduduk di desa tersebut se-

dikit, tidak sampai 50 keluarga?

(Fulanr Burni Attoh, +62866xxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam. Lajnah Da'imah lil Bu-

huts al-Ilmiyah wal Ifta ditanya: Saya adalah
salah seorang murid dari murid-murid Saudi
yang belajar di daerah yang jauh. Kami men-
jumpai kesulitan di tengah perjalanan, di an-
taranya sholat Jum'at. Sebelumnya kami
belum pernah mendirikan sholat Jum'at
karena berdasarkan pengetahuan kami sholat
Jum'at tidak boleh didirikan kecuali jama'ah-
nya berjumlah empat puluh orang, sedangkan
kami tidak mencapai empat puluh orang. Kami
tidak tahu apakah sholat Jum'at gugur bagi
kami atau tidak?

Maka Lajnah menjawab: Orang yang tinggal
di sebuah tempat seperti kalian, yakni mukim
yang tidak boleh melakukan qoshor sholat
dalam perjalanan, maka mendirikan sholat
Jum'at hukumnya wajib, berdasarkan penda-
pat yang shohih dari perkataan para ulama.
Dan jumlah empat puluh orang tidaklah men-
jadi syarat wajib dan sahnya sholat ,Jum'at.
Cukup untuk mendirikan sholat Jum'at

walaupun hanya tiga orang da4i penduduk
daerah itu, sebagaimana pendapat yang shohih
dari perkataan para ulama.

HaI ini berdasarkan firman Alloh Ta'ala:

ii: a :,-{-2)L 3 r}' riYt }Jt|,

$, 'g\i|{' 

^it, 
Jytj"::(, }&i\

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untule
menuruailzan sholat Jum'at, malea bersegeralah
leamu lzepada mengingat Alloh dan tinggalkan-
lah jual bell. (QS. al-Jumu'ah [65]:09)

Dan sabda Rosululloh ffi:

aDtljr

"Hendalzlah suatu h,q,um menghentikan kebiq.-
sqan mereka meninggalh,an sholat Jum'at, qtau
Alloh el?an menutup pintu hati mereka se-
hirugga merelea termasul?, orqng-orang ya,ng
lupa (kepada Alloh)."

Sedangkan pendatang yang mukim bukan
penduduk asli yang tidak boleh melakukan qo-
shor sholat. Maka wajib bagi mereka untuk me-
ngikuti sholat Jum'at bersama penduduk
daerah itu.

Adapun yang sudah berlalu, yakni kalian
meninggalkan sholat Jum'at karena penge-
tahuan kalian bahwa sholat Jum'at tidak wajib

,.iitlvy
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bagi kalian melainkan harus mencapai empat
puluh orang, maka kita memohon kepada Alloh
semoga Dia mengampuni dosa-dosa yang telah
lalu karena ketidaktahuan kalian terhadap hu-

kum. (Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyyah
wal lfta'812L7,272)

sq,r 52 oleh Syaikh
ath-Thoyyar)

Dr. Abdulloh bin Muhammad

MUNTRH Iru NAIrs? SOAL;

SOAL:
**;*aulafaif.um::, Ap*ah:manlxh termasuk' li'

I 
, ,:, : , , i: (Frdan;'Bunri Alloh, 0&Si0xxxii*x)

JAWAB:
Di dalam kltab Fiqih Muyas;sar disebutkan:-

- Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat

bahwa muntah manusia hukumnya najis.
Mereka beralasan bahwa muntah pada asalnya

adalah makanan, kemudian masuk ke dalam
perut dan berubah menjadi bau yang tidak
enak dan rusak, yang dengan demikian ia men-
jadi najis.

- Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa mun-

tah adalah najis apabila memenuhi mulut.
Adapun jika tidak memenuhi mulut maka suci.

- Ulama Malikiyl'ah memerinci sifat muntah ter-

sebut: jika warna muntah berubah menjadi
kuning atau menjadi buih, tetapi keadaan atau

sifat makanan yang sebelumnya tidak ber-

ubah, maka hukumnya suci. Namun jika ma-

kanan tersebut berubah bentuk menjadi
kemasaman atau yang semisalnya, maka hu -

kumnya najis.
Al-Imam Ibnu Hazm berpendapat sucinya

muntah, begitu juga Imam asy-Syaukani dan

Shiddiq Hasan Khon. Mereka berdalil bahwa asal

segala sesuatu adalah suci. Tidak akan berubah
dari kesuciannya kecuali ada dalil shohih (yang

menunjukkan ketidaksuciannya) yang tidak
bertentangan dengan dalil-dalil lain. Inilah pen-

dapat yang rojih (leblhkuat). (al-Fiqh al-Muyas-

KNPEN MTNCUKUR
RnNABUT BAYI?

ar*Ja uraikirm,,,Uitudi,.'Alhamd,u,littuhal:a
barusat dikaiuniai'otetr Alloh seorang anak,

m* *;" *n1'd,'yang sesuai sunnah, rambut

l:il ;ffi ffiH;T;';Tril Jfil' "' 
Boreh.

,,,{F lan,' Bumi Allohi+6tSl$bxxxxixx)

JAWAB:
Syaikh Muhammad bin Sholih al-Utsaimin "ri,lia

mengatakan dalam kitab asy-Syarhul-Mumti':
Pada hari ketujuh kelahiran, dianjurkan untuk
menggundul rambut kepala bayi laki-laki, lalu
menyedekahkan perak seberat rambut tersebut.

Hal ini dilakukan jika memungkinkan, maksud-

nya jika ditemukan tukang cukur bayi yar,rg

mampu menggundul habis rambut kepala bayi
tersebut.

Akan tetapi jika tidak ditemukan tukang cukur
bayi, lalu orang tua bayi tersebut menyedekahkan
perak yang diperkirakan seberat rambut kepala
bayi tersebut, maka kami berharap tindakan
tersebut boleh-boleh saja. Meskipun sebenarnya

menggundul rambut kepala bayi pada hari ini
memiliki dampak yang positif bagi pertumbuhan

rambut, namun jika tidak menemukan tukang
cukur yang mampu menggundul habis rambut
kepala bayi disebabkan pada hari itu gerak bayi
tidak bisa dikendalikan, (maka tidak mengapa

tidak mencukurnya). Sebab boleh jadi bayi berg-

erak pada saat kepalanya digundul.
Di samping itu, kepala bayi masih lembut se-

hingga dimungkinkan bisa terluka oleh pisau

cukur. Oleh karena itu, jika kita tidak mene-

mukan tukang cukur yang mampu menggundul
para bayi maka diperbolehkan menyedekahkan



perak seberat rambut kepala bayi dengan cara
menaksir. (asy. Syarhul-Mumti' 7 I 495)

IrcHTHILATH DI
S r rcOLAH

SOATr:r t
Lajnah ba'imah pernah ditanya: Bagaimana
sikap Islam tentang belajar di sebagian seko-

lah atau fakultas yang di dalamnya terdapat
ikhtilath dengan sangat nyata?

JAWAB:
Pertamq, belajar ilmu yang bermanfaat ada-

lah wajib kifayah. Maka wajib bagi umat Islam,
terutama pemerintah, mempersiapkan generasi
untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, -baik
Iaki-Iaki maupun wanita, sehingga. umat ini
bisa maju dan menjagatsaqofah (wawasan) me-
reka serta bisa mengobati orang-orang yang
sakit di antara mereka.

Keduq, ikhtilath antara murid laki-laki
dengan wanita, juga guru laki-laki dengan
guru wanita hukumnya HARAM karena hal
itu bisa menimbulkan fitnah dan bisa menyeret
orang terjerumus pada perbuatan dosa dan per-
buatan keji, dan dosa mereka akan bertambah
menumpuk kalau murid ataupun guru wanita
membuka aurat mereka, atau memakai pakai-
an yang tipis atau sempit atau mereka mau un-
tuk bergurau dengan kaum laki-laki.

Maka wajib pagi pemerintah untuk membu-
atkan sekolah khusus bagi laki-laki juga khu-
sus bagi wanita, demi menjaga agama dan
mencegah dari perbuatan-perbuatan haram.
Namun apabila pemerintah belum menjalan -

kan kewajiban ini, serta mereka belum memi -

sahkan sekolah kaum laki-laki dengan wanita,
maka tidak boleh ikut trergabung dalam
sekolah tersebut kecuali bagi orang yang me-
lihat bahwa dirinya mempunyai kemampuan
untuk memperkecil kemungkaran dan meri -

ngankan kemaksiatan dengan cara memberi
nasihat, berdakwah serta saling menolong de-

ngan teman-temannya, baik dari kalangan mu-
rid maupun guru untuk melakukan itu semua,
serta dia merasa dirinya aman dan tidak akan
terierumus ke dalam fitnah.

MENTALqN Mnyrr
SITTLAH DII<uBI;R

SOAL:
Assalaryru'alaikum. Ustadz, saya sering men-
jumpai di kampung saya bahwa setiap selesai
mengubur mayit, seorang Ustadz di daerah
saya jongkok di sisi kubur kemudian mentalqin
di dalam kubur. Apakah perbuatan ini sunnah?

JAWAB:
Wa'alaikumussalam. Telah sampai pertanyaan

yang serupa kepad.a Lajruah Da'imah til Buhuts al-
Ilmiyah wal lfta': Kebanyakan orang mengatakan
bahwa mentalqin mayit hukumnya haram, karena
Nabi ffi tidak melakukannya. Apakah ini benar?

Jawab: Benar, mentalqin mayit setelah d.ikubur
adalah perbuat bid'ah, karena Rosululloh ffi tidak
pernah melakukannya, begitu juga Khulafa' ar-
Rosyidin dan para sahabat lainnya. Hadits-hadits
yang membahas tentang disyari'atkannya men-
talqin mavit setelah dikubur tidaklah shohih.

Adapun cara mentalqin mayit yang disyari'at-
kan adalah-mentalqinnya sebelum ia meninggal
dengan kalimat tauhid ;jJ\ )j 4) y ftidak ada sem-

bahan yang haq (benar) selqin Alloh), sebagai-
mana sabda Rosululloh S:

"Talqinlah ordng yang hampir meninggal di an-
tara halia,n dengan kalimqt La Ilaha lltalloh."Di -

keluarkan oleh Muslim daiam Shohih-nya.
Yang dimaksud dengan [t; adalah orang yang

dalam salzarotul maut, sebagaimana dijelaskan
oleh para ulama ketika menjelaskan makna ha-
dits ini. (Lajnah Du'imeh lil Buhuts al-Ilmiyah
wal lfta'81340) S

;i,r {; A;i {r;y 6



OL€H, USTADZ ABU ADIBAH ASH-SHOOOLI

NABT YUNI.JS 2a;
DI PERIJT IKANI

Adzab yang nyaris menimpa pendud'uk Niinawa itu telah mengubah kcndisimereka.
Kini mereka merasa takut dan bertobat kepada Alioh Ta'ala. Keimanan

betul-betul telah tertancap dalam hati-hati mereka.

ereka berusaha memperbaiki kesala-

han-kesalahan mereka sebelumnya.
Nasihat-nasihat Nabi Yunus ?)@

yang telah tersampaikan dengan pe-

nuh kesadaran mereka amalkan. Perasaan bersa-

lah terhadap rosul yang diutus kepada mereka

-yakni Nabi Yunus-telah menyelimuti mereka.

Penduduk Niinawa sangat berkeinginan untuk
meminta maaf kepada Nabi Yunus atas pem-

bangkangan mereka sebelumnya. Bahkan mereka

sangat berharap agar kiranya Nabi Yunus })$u

mau kembali dan membimbing mereka lagi.

KEMANAKAH NABIYUNUS M PERGI?

Ketika telah terlihat tanda-tanda adzab waktu

benar penuh sesak. Seluruh sudutnya telah terisi
oleh penumpang.

Setelah kapal berjalan hingga di tengah-tengah
Iaut, badan kapal mulai oling dan bergoyang ka-

rena banyaknya muatan. Kapal itu bergolak hebat

karena guncangan ombah sehingga nyaris tengge-

lam. Para penumpang pun menjadi panik. Mereka
bermusyawarah untuk memecahkan masalah ini.
Di antara mereka ada yang punya usul bahwa
agar kondisi kapal stabil, mereka harus mengu-

rangi beban kapal. Pada mulanya mereka melem-
parkan barang-barang bawaan mereka agar muat-

an kapal menjadi ringan. Tapi sayang, kondisi ka-
pal tak berubah dari sebelumnya.

P,FSN$MPAIfGKAPAI;DIUNDI,,", :'':::,"

',..:':.'::.t/{l3:bt' ;:::|merfu,pwn berpikir untuk *g6$.!
ryrtcr'1

, ":,,:,:.t;: Ll.l.tl:t 
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frliingwa @en\€u arah pant4. Saq! itu s€b@h



diharapkan dengan lapang dada untuk terjun ke

,lgut, Prinsip mereka, biarlah mengorbankan satu
atau dUa orang demi keselamatan banyak orang.

'RPILfiI 
DAI,AM UNDIANNABI YI,,NUS $ry TI

Ketika undian pertama dimulai, keluarlah na-
ma Nabi Yunus fl€y. Karena para penumpang te-
lah sangat mengenal pribadi Nabi Yunus ,uqE,

mereka pun merasa tidak'rela kalau yang terjun
adalah beliau. Mereka pun mengulangi undian un-
tuk yang kedua kalinya. Lagi-lagi yang keluai ada-
lah nama Nabi Yunus. Merasa dirinya yang terpi-
lih dalam undian, Nabi Yunus pun bersiap-siap
untuk terjun ke laut. Para penumpang masih men-
cegah beliau dan menginginkan untuk diundi yang
ketiga kalinya. Namun seakan memang sudah di-
kehendaki Alloh Ta'ala, tetap saja yang keluar
adalah nama Nabi Yunus iilS. Tanpa berpikit pan-
jang, akhirnya Nabi Yunus fl[* menerjunkan diri
ke laut demi keselamatan para penumpang. Dan
yang ajaib, setelah Nabi Yunus ls4u terjun ke laut,
keadaan badan kapal menjadi tenang kembali.

efifi &1;11 @ (Agi 1;,1ii'1; y

{,@"$rLg'^3{6
@ a+rira'bK3'{6@ p}"fri

Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah
seorang rosul. (Ingatlah) hetika dia. lari ke hapal
yang penuh muatan, kernud,ian dia ikut diundi,
ternyata dia. termesuk orang-orang yang kalah
(dalam undian). Latu dia ditelan oleh ikan besar
dalam headann tercela. (QS. ash'Shoffat [37]: 139)

Der'nikianlah, Nabi Yunus tS telah terpilih da-
lam undian sehingga beliau harus menceburkan
diri ke laut. Inilah pelajaran berharga bagi beliau
bahwa kepergiannya dari kaum Niinawa ternyata
bukar,' hal yang sederhana, namun Alloh Ta'ala
memberikan balasan akan keberanian beliau pergi
tanpa ada izin dari-Nya. Ketidaksabaran bel.iau
dalam berdakwah seakan membawa musibah
untuk beliau.

DISEI,AI\{AITKAN ALLOH S

Nabi Yunus M terjun dengan hati perph kepa -

srahan dengan apa yang akan terjadi. Kematian

karena sebab tenggelam sepertinya di depan mata.
Tapi atas kehendak Alloh, kekhawatiran Nabi
Yunus $W itu tidaklah mengenainya. Tiba-tiba se-

telah Nabi Yunus ryry menceburkan diri ke laut,
seekor ikan yang besar datang menghampiri be-

liau. Selanjutnya ikan yang besar tadi melahap tu-
buh Nabi Yunus aW hidup-hidup dan dalam
keadaan utuh tanpa diawali pengunyahan. Alloh
memerintahkan ikan itu untuk tid.ak mematahkan
tulang beliau dan tidak mengoyak kulit beliau.
Tubuh NabiYunus;S masuk ke dalam perut ikan
tersebut, lalu terbawalah beliau berkeliling di laut
bebas.

NABI YUNUS TP: BERTOBAT

Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus df{E me-
nyangka bahwa dirinya telah mati. Namun begitu
beliau menggerakkan anggota tuttihnya, ternyata
beliau mampu menggerakkannya. Setelah yakin
bahwa dirinya masih hidup, beliau pun sujud di
dalam ikan tersebut sambil berkata, 'Ya Alloh,
aku telah menjadikan tempat sujud yang belum
pernah seorang pun dari hamba-Mu melakukan-
nya ketika menyembah-Mu." Dalam kondisi seper-
ti itu, Nabi Yunus -gW merasa bersalah dan segera
bertobat kepada Alloh,S, lalu beliau bertasbih.

;ri j6""LtW(it+plti$y
'"A Jy^lfi J *ihr,i {,t4 r-d

{ @ <u+;i;':r A i'z- ay-{:r>,)
Dan (ingatlah kisah) Dzun-nun (Yunus) ketiha d.ia
pergi dalam keqda.an marah, lalu dia rnenyangka
bahwa Kam,i tidale akan rnenyulitkannya, maka
dia berdo'a dalarn kead,aq.n yang sangat gelap,
"Tidah ada sernbahan (ya.ng berhah di sembah) se-

lnin Engkau, Mahqsuci Engkau. Sungguh, aku ter-
masuh ore,ng-orang yang zholim. (QS. al-Anbiya'
[21]:87)

Nabi Yunus AQs bermunajat dalam tiga kegelap-
an: gelapnya laut, gelapnya malam dan gelapnya
di perut ikan. Tobat dan ungkapan bersalah Nabi
Yunus fl4u itu telah menggema dan didengar oleh
para malaikat yang ada di langit, sekalipun beliau
berada di dasar lautan. Para malaikat bertanya,
'Ya Alloh,,sungguh kami mendengar suara yang
lemah di bumi yang asing."Q

ilii::il:rlilrlifi
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ABDIJRROHMAN
BINI A FW

Di Du nia Kaya Raya, d' Akhirat Masuk Surga

-jWU ara sahabat nabi adalah ibarat bintang-
*E

sholih, dan sebaik-baik sholihin adalah para

:::?,:t,:,'ry ffibintang yang menghiasi langit dan mene- bat Muhajirin dan Anshor. :.,::l

K- rangi bumi. Rosululloh S datang dengan
*@* membawa sinar terang yang menerangi

Maka, mencintai sahabat merupakan

uruh alam semesta lalu cahaya ini diteruskan
dari keimanan dan kebaikan, dan membenci
reka termasuk kekufuran dan kemunafikan.

$,,oleh para sahabatnya kepada seluruh alam hingga
,,','::nUn't zaman.

........ - Umat manusia tidak akan menyebut kebaikan
KEUTAMAAN BELIAU

Islam kecuali dengan menyebut nama dan keuta- g Abdurrohman bin 'Auf termasuk ahli surl
.A Behaulah yang meriwayatkan hadits Nabi'!),L.maanpara sahabat. Yang ingin bahagia dunia dan

Tlakhirat, yang ingin selamat dari neraka dan ber- tentang sepuluh sahabat dijamin masuk surga.

l|lffintung dengan surga tidak mungkin baginya tan- sululloh ffi bersabda: 'Abu Bakr di surga, Umarrr,*i

.''::p4 meniti jalan sahabat. Demikian itu karena surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tholhah,b!

,,mereka sebagai mata rantai Islam dari Rosululloh tlbaidillah di surga, Zubafu Awwam di surga,

,{:,,ff dari Jibril dari Alloh Ta'ala. durrohman bin Auf di surga, Sa'd bin Abi Waqqo

,1.,,,,,., Nama mereka harum disebut oleh setiap lisan,
.,,,:agung dan dijunjung tinggi oleh setiap jiwa yang

di surga, Abu Ubaidah bin Jarroh di surga, dat

beriman. Amal mereka tak tertandingi oleh umat
Said bin Zaid di surga." - ,

;;;r,,mana pun. Dan peninggalan rrlereka merupakan dp Rosululloh ffi selama hidupnya tidak.pert'
* sholat sebagai makmum kecuali 2 kali, yai,'lwarisan mulia yang tidak pernah habis atau usang

imakan usia. Kebahagiaan dan keberuntungan bermakmum pada Abdurrohman bin Auf padafi

li;;,lakan 
didapatkan oleh siapa pun yang mengetahui

i,r'k"Ur'tdrrO.n dan memuliakan serta meniti jalan
rang Tabuk dan Abu Bakr. Diriwayatkan
Rosululloh s pernah terlambat sholat kareu

.lSrereka.

;:,:,,,,, Itulah jalan yang diminta oleh setiap muslim
suatu hajat. Maka para sahabat menunaik
sholat dengan Abdurohman bin Auf sebagai r

gpada Alloh dalam sholatnya ketika membaca nya, lalu Rosululloh ffi datang dan bermaklqll
al- Fatihah ayat 6-7. Itulah jalannya para padanya.

, da11 sebaik-baik nabi adalah nabi kita Mu-

ffi. Dan itulah jalannya para shiddiqin, q; Beliau termasuk salah seorang a

c--3 dari enam sahabat yang ditunju6ik baik shiddiqin adalah Abu Bakr;

13,,,,,syrrhada', dan sebaik-baik Umar untuk memilih anifLl!1
U--nar bin Khoththob,

ibinAbi
s ep e nin g gal n5 ar,,,,,yy ai
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iintuk menyerah- BELIAU D
W6gAn mereka kepada tiga orang,
ii*"tt, Ali, dan Abdurrohman bin Keimanan para sahabat

llXiu ketiganya bersepakat untuk men- an yang paling kuat yang tidak dimi
urusan mereka hanya kepada dua orang, pa pun. Hal itu karena keimanan

Utsman dan Ali, dan bahwasanya Abdurro- ngun di atas ilmu dan yakin, karena merelca.

ffiaman bin Auf tidak berhak dalam kepemim.
prnan.

hat langsung dan menyaksikan wahyu turun
Alloh kepada nabi-Nya, bahkan terkadang

1..,,, Abdurrohman bin Auf sangat besar andilnya melihat Jibrit datang inenyampaikan wahyu.
lah yang menjadikan inereka meraih seluruhpaling berjasa dalam musyawarah tersdbut,

beliau selama 3 hari bermusyawarah de- baikan yang tidak diraih oleh selain mereka" ,S
para sahabat dan akhirnya mereka semua dasar ini, maka para ulama sepakat bahwa
t untuk menyerahkan kepemimpinan ke- sahabat adalah adil dan terpercaya serta

persaksiannya.da Utsman.

Beliau tatkala hijrah ke Madinah termasuk se-

orang yang fakir dan miskin. Lalu berdagang-
beliau dan Alloh memudahkan rezekinya

Abdurrohaman bin Auf hampir pada setiap
had fi sabililah ikut bersama Rosululloh ;S.
ikut dalam Perang Badar, Perang {Jhud,
Ahzab, Perang Hudaibiah, Perang Khoibar,

gga menjadi sahabat yang kaya dan menikah Makkah, Perang Tabuk, dan lain-lain. Be
wanita Anshor. Rosululloh ffi bersabda ke- terkenal sebagai orang kaya yang bersyukur dr

pddanya:'Adakanlq,h walimah, sekalipun dengan banyak berinfak. Adapun hadits tentang Abd,
mbelih seekor kam.bing." rohman yang masuk surga dengan meran

atau tertahan di pintu surga karena dihisab, r Beliau termasuk salah seorang sahabat yang

&aya raya dan membelanjakan hartanya di jalan kekayaannya, maka ini adalah hadits d
, di antaranya menafkahi umrnq.hatul muh- (lemah), bahkan palsu. Imam adz-Dzahabi

:iiiinin (para istri Rosululloh g). tai "seandainya hadits itu benar, maka sesu
guhnya derajat beliau di surga tidak kalah
derajat Ali bin Abi Tholib dan Zubair bin Aww

PEI"AJARAN BERHARGA

irrr,f Rosululloh ffi membelanya tatkala dicaci-maki
oleh Kholid bin Walid karena perselisihan

terjadi antara keduanya. Abdurrohman bin
mengeluh kepada Rosululloh S, lalu beliau

bersabda: "J anganlah halian mencela sahabatleu !
Sungguh, seand,ainya salah seorang d,i antara kq.-

*t Abdurrohman bin Auf berkata: "Dahulu
I ai.rji dengan penderitaan di zaman Rosul'

menginfakkan emas sebesqr gunung Uhud, s lalu kita bersabar. Adapun sekarang kita di

ryka hal itu tidale q.kq.n mampu menyamai segeng- dengan kesenangan lalu kita tidak bersyukur."
gandum yang diinfa.kkan oleh salah seorang g Beliau juga mengatakan: "Ketika Mus'ab b:

1l Umair dan Hamzah mati syahid, mereka tida
i rnereka.."

::,,,,,, Kholid bin Walid ag!-, salah seorang sahabat mu - memiliki kain kafan yang cukup (untuk mr
lia yang masuk Islam pada Fathu Makkah, amal- bungkus tubuh mereka), padahal merekajauh tidak bisa menyamai amal Abdurrohman baik dariku, sementara kita bergelimang

Auf bahkan dicela oleh Rosululloh g atas per-
kenikmatan. Maka hendaknya kita takut, j

itu. Maka bagaimana jika yang mence-
sampai kebaikan kita disegerakan di dunia.lZ

ilain mereka?! Dan bagaimana jika yang men-

;i{d& seorang Syi'ah yang paling bodoh, pa- {) Para sahabat sangat takut
tJ reka akan adzab Alloh, ka[; dan paling zholim?!
masuk bentuk ibadah.
adzab Alloh
v13s

a]rnarvad<lah.
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binti Rosululloh W,
Tokoh Wanita sahabat ini atau qudwah wanita muslimah kali ini seyogia*ya dari duiu-dulu

telah dimuat di rubrik kita ini. la yang sedianya pertama*tatna rnenghiasi
lembaran majalah kita ini. Kenapa? Karena Ia putri pemimpin orang-orang yang bertakwa

dan sebaik-baik mapusia, bahkan ia putri kesayangan beliau.

ialah putri Rosululloh {$. Ibundanya
adalah Khodijah binti Khuwailid, istri
yang sangat dicintai Rosululloh M. Be-

liau memberinya nama Fatimah, dan

ia biasa digelari Ummu Abiha (ibu ayahnya). Lahir
ketika Nabi {$ berumur 35 tahun, lima tahun se-

belum masa kenabian.
Penulis tidak bermaksud mengupas panjang

lebar sejarah hidup putri terkasih Rosululloh {S
ini, karena ia adalah Sayyidat nisaq. ql-'a,qlamin
(wanita dunia termulia). Hidup beliau mulai dari
lahir sampai kematiannya penuh dengan pembe-

lajaran dan suri tauladan bagi setiap wanita mus-

limah. Penulis hanya berusaha mengetengahkan
sedikit dari satu sisi dari kehidupannya, yaitu sisi
kehidupannya sebagai pasutri.

BAJU BESI USANG SEBAGAI MAHAR

Ketika mulai menginjak usia remaja, Fatimah
yang cantik dan berakhlak mulia mulai didatangi
para pelamar yang ingin mempersuntingnya.
Ternyata pemuda beruntung yang dapat memper-

sunting putri kesayangan Rosululloh S ini adalah
Ali bin Abi Tholib 4ii!,, anak paman Nabi ffi sendiri,

anak kecil pertama memeluk Islam. Diterimanya
ia sebagai menantu Rosululloh ffi adalah suatu ke-

beruntungan besar bagi Pemuda yang sholih se-

perti Ali.,g.. Nah, mari kita simak cerita Ali bin Abi
Tholib 4f|! tentang pernikahan itu:

Ketika Fatimah dilamar oleh beberapa pemuda
yang datang kepada Rosululloh ffi, budak pe-

rempuanku datang kepadaku dan bertanya,
"Tahukah engkau bahwa Fatimah telah dilamar
seseorang kepada Rosululloh #?"
Aku menjawab, "Tidak."
Ia berkata, "Lalu mengapa engkau tidak mela-
marnya pula kepada Rosululloh ffi?"
Aku berkata, "Aku hanya pemuda miskin yang

tidak memiliki apapun untuk menikahinya."
Budakku berkata lagi, "Jika engkau menemui
Rosululloh;s dan melamarnya, maka beliau #
pasti akan menikahkannya denganmu.'?

Ia (budak Ali, n"a.) terus mendesak dan memak-
saku sampai akhirnya aku pun memberanikan
d.iri menemui Rosululloh g. Ketika aku duduk
berhadapan dengan beliau ffi, aku hanya mem-
bisu. Demi Alloh, aku tidak bisa berbicara
sedikit pun karena keagungan beliau ffi. Maka
sampai akhirnya Rosululloh ffi berkata kepa-
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daku, 'Apakah engkau datang untuk melaryar
Fatimah?"
Alu menjawab,'Ya."
Lalu beliau berkata, 'Apakah engkau meucpun-
yai sesuatu untuk maharnya?1::,, ' :: "

Aku menjawab, "Tidak, wahaiiiosululloh."
Beliau $ berkata, "Bagaimana dengan baju be-

simu?"
(Ali berkata dalam hati) Demi Alloh, baju itu su-
dah jelek, mungkin harganya hanya 400 dir-
ham. Lalu aku menjawab, 'Ya, ada padaku."
Rosululloh S berkata, "Aku menikahkannfa de-

nganmu (dengan mahar baju besi itu). Kirim-
kanlah baju besi itu padanya sebagai mahar."

ISTRI YANG QONAAH (MERASA CUKUP)

Kehidupan pasutri orang-orang terkasih Nabi
ffi ini jauh dari kemegahan dan kekayaan. Mereka
hidup dalam kezuhudan dan kesederhanaan, ke-
sabaran, dan perjuangan. Mereka tidak mempu-
nyai kasur empuk. Mereka tidur beralaskan kulit
domba yang dibentang ketika hendak tidur, dan
ketika telah bangun digulung kembali. Mereka
juga tidak me'mpunyai seorang pembantu pun.

Kesulitan hidup mereka bukanlah disebabkan
Ali bin Abi Tholib malas dan tidak mau bekerja
mencari nafkah. Tetapi di masa itu memang masa-
masa sulit bagi kaum muslimin, terutama bagi
mereka yang hijrah dari Makkah ke Madinah.
Untuk mencari nafkah Ali bekerja apa saja. Per-
nah di saat kelaparan ia bekerja membantu seo-

rang wanita memetik kurma dan ia hanya menda-
pat upah 16 butir kurma.

ISTRI SIAGA DENGAN BANYAK PEKERJAAN

Sebagai seorang istri yang sholihah, Fatimah
putri Rosululloh s ini tidaklah berpangku tangan
selama menunggu kedatangan suaminya dari
mencari nafkah. Ia giat mengerjakan berbagai pe-

kerjaan rumah, mulai dari membersihkan rumah,
mencuci, mengadon roti dan seterusnya, sampai-
sampai tangannya pernah melepuh karena ba -

nyaknya bekerja.
Karena kasihan melihat istrinya bekerja keras

setiap hari, suatu ketika AIi menyarankan kepada
Fatimah untuk meminta kepada ayahnya seorang
pembantu, karena ia tahu bahwa Rosululloh s
memiliki beberapa tawanan. Ketika mereka me -

nyampaikan keinginan itu, Rosululloh ffi menolak
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rdemberikan pembantu. psn,pada malamnya be-

liau, i4g,' 111*ndatang',,,:,,tfl€r;eka dan mengaj arkan
kepada mereka dzikir, yaitu ketika hendak tidur
membaca tasbih 30 kali, tahmid 30 kali, dan takbir
34 kali, dan itu lebih baik daripad.a pembantu,
bahkan dunia beserta seluruh isinya.

DIDIKAN LANGSUNG ROSULULLOH M

Begitulah cara Rosululloh S dalam mengha-
dapi krisis moneter. Beliau gilebih mendahulukan
kebutuhan yang sangat mendesak dan mengajar-
kan putri serta menantunya bagaimana cara
menghadapi kesulitan, bahwa sesulit apapun hi-
dup namunkepedulian dan cinta terhadap sesama
harus tetap dipentingkan, karena tawanan yang
ada pada beliau ffi adalah untuk Ahlus-Suffah.

Beliau tidak mau memberikan pembantu untuk
putrinya sementara orang lain kelAparan, karena
kebutuhan Ahlus-Suffah ditutupi dari penjualan
para tawanan itu. Hidup harus saling menolong
karena dengan itu akan tercipta kerukunan dan
kedamaian. Bukannya di saat sulit hidup hanya
mementingkan perut dan kebutuhan sendiri, ka-
rena dengan itu akan terjadi kesenjangan dan
kebencian antara umat manusia. Dan yang ter-
penting adalah dzikir kepada Alloh tidak diting-
galkan kapan pun dan di mana pun, dan tawakkal
serta berserah diri kepada-Nya.

Pernikahan Fatimah dan AIi bin Abi Tholib
dikaruniai lima anak. Mereka adalah: Hasan, Hu-
sain, IJmmu Kultsum, Zainab, dan Muhassin.

Rosululloh ffi sangat mencintai dan menyayangi
putri bungsunya ini. Hal itu sangat terlihat jelas
dari perkataan dan perbuatan beliau ffi. Bila hen-
dak melakukan perjalanan, tempat terakhir yang
dikunjungi beliau S adalah rumah Fatimah. Dan
tempat pertama yang didatangi sepulang dari per-
jalanan setelah masjid adalah rumah Fatimah.
Baru setelah itu rumah istri-istrinya. Beliau ffi
bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Sia-
pa yang dibencinya maka aku juga membencinya."

Fatimah meninggal enam bulan setelah wafat-
nya Rosululloh ffi tahun ke-11 H, tepat sebagaima-
na yang dijanjikan Rosululloh ffi sebelum kemati-
annya, rodhiallohu ta'qlq wq ardhooha. S

Referensi:
- Al-Ishoobah fi tamyiz Shoha.bah,Ibnu Hajar.
- Thobaqot Kubro,Ibn Sa'ad.
- Al-Isti'aab, Ibnu Abdil Barr.
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Kikir dengan Waktu
Seorang rnusafir berjalan merlgarungi padang pasir yang menghijau di sekitarnya.

Nampaknya ia sangat kelelahan karena harus menempuh perjalanan panjang.

Sedangkan waktu yang sangat pendek rnenuntutnya untuk cepat sampai tujuan.
Sehingga ia pun tidak terlalu mehikmati daerah sekelilingnyayang mempesona.

tulah ibarat seorang mukmin di zaman ini.
Perputaran waktu yang sangat cepat di tengah

gemerlapnya dunia yang begitu memikat, me-

nuntutnya untuk memanfaatkan waktu yang

\>\.;}u
OLEH, USTADZABU BAKR AL-ATSARI

sangat singkat, karena dunia memang bukan tempat

istirahat. Alloh Ta'ala berfirman tentang hikmah
semua ini:

J',(i';;lz;g'.,\;x:b $i|f* u 5i';., y

{@ (L4"itii';1i
Dialah Alloh yang menjadiha'n malam dan siang silih
berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran

atau bersyuhur. (QS. al-Furqon 1251: 62)

Nabi $ bersabda mengingatkan umatnya: "Berse'

geralah rnelakuhan amql sholih sebelum terjadi enarn

perhara: Kepemimpinan orq.ng-orang bodoh, banyak'

nya polisi, pemutusan silaturrahmi, jual beli hukum,
penurnpahan d.a.rah, dan generasi yang rnenjadihan

al-Qur'an sebagai seruling (nyanyian) yang mereha

mempersilakan seseorang menjadi imarn yang buhan

orang paling faqih dan paling'alim di anturq mereha,

tidahlqh mereka. men gede p anhann y a kecuuli untuh

bernyanyi buat mereha." (HR. Ahmad 3/494 dan di-

shohihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilqh ash-

Shohihah no. 979)

Terlebih tanda-tanda hari kiamat kecil sudah

hampir nampak semuanya. Maka, hendaknya seo-

rang muslim berusaha mengatur waktu sebaik-baik'
nya agar hidupnya yang singkat ini dapat diisi

dengan ibadah yang maksimal. Beberapa hal yang

dapat ditempuh di antaranya:

1 Mengoptimalkanpenggunaanwaktusebaik-baik-
I nyu dan menghindarkan diri dari menghabiskan

waktu dengan sesuatu yahg tidak bermanfaat.
Hal itu karena waktu adalah modal utama seorang

muslim. Tatkala seseorang membuang waktunya
percuma, maka ia jatuh dalam beberapa kerugian:
a. Habisnya umur tanpa faedah yang berarti.

Nabi S bersabda:

z\A\; ii,z)t,, r\iJ\ i,o iS Uc3:F oU"',-eJ -,t n-

Ada dua nihmat yang rnq.nusia banyah dilalaihun
di dalamnya, yqitu hesehatan dan wqhtu kosong.

(HR. al-Bukhori 6049)

b. Mendapatkan kehinaan di dunia. 
r

Alloh Ta'ala berfirman:

... &'^1.;, A't$ or--; e FIJ i:6
Baran g siap a y ang b erpaling dari peringatan' Ku
rnaha baginya penghidupan yarug semprt. (QS.

Thoha 1201:0a)
c. Menjadikan hati keras.

Alloh Ta'ala berfirman:

{, "i;fi6t\i#J'6...}
i

Maka berlalulah wahtu yang lama utus rnerehu,

Ialuhqti-hati rnerehu menjadi &eros. (QS. al-Hadid

[5?]:16) I
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d. PenyUsalan yang mendalam di hari kiamat.
Alloh Ta'ala berfirman:

...;11;;9Jj6&Effi33J6J
Supaya jangan ad,a yang rnengatakan, 'Arnet
besar penyesalanku atas kelalaian dalam (me-

nunqihqn kewajibanku) terhadap Alloh." (QS. az-

Zumar [39]: 56)

Q Melakukan persiapan sedini mungkin

^4/ mempertanggungjawabkan umurnya di
nanti di hadapan Alloh Ta'ala.

Rosululloh S bersabda:

...r\ii \e
"Tid.ak ahan bergeser kaki seorang hamba pad.a hari
h,iamat sampai ditanya tentang unxurnya, dalarn ha.l

apa ia hubiskq.n...." (HR. at-Tirmidzi 2417 dan ia
berkata hadits hasan shohih.)

f1 Menghilangkan panjang angan-angan atau m-e-

O mda-nunda amalan yang bisa dikerjakan hari
ini.

Dari Abdulloh bin 'Amr ui#. bahwa Rosululloh ;[g
bersabda: "Baihnlw generasi pertama urnq,t ini udq-
Iah dengan zuhud dan yahin. Dan yang menghan-
curhan ahhir dqri urnq,t ini adq.luh hihir dan panjang
angan-cmgan." (HR. Ahmad dalam q.z-Zuhd hlm. 16

dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam osh-
Shohihah 3427)

Ali bin Abi Tholib 19: berkata: "Duniq beranjak per-
gi dan ahhirat kian.mendehqt. Di qntara heduanya
ada pengihut. Maka jadilah pengileut ahhirat dan. ja-
ngan menjadi pengihut dunia. Huri ini qdalah qmal

yang tidah qdu hisab, sedanghan besoh yang qdq ha.-

nya hisab tidah adq amal".(Dikeluarkan oleh al-
Bukhori lll239 secara mu'allaq)

7 Mengukur kemampuan diri sendiri. Janganlah

't seseorang terjun ke dalam sesuatu yang bukan
bidang dan keahliannya atau melakukan sesuatu
yang sebenarnya tidak pantas buat dirinya karena
akan berakibat kerusakan dan membuang waktu
percuma. Termasuk kebagusan Islam seseorang ada-

lah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat
baginya.

Ketika sampai kabar kepada Umar bin Abdul Aziz

";;p- 
bahwa anaknya membeli cincin seharga 1000 dir-

ham, maka Umar menulis surat kepadanya: "Jika
sampai kepadamu tulisan ini maka juallah cincin itu
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dan kenyangkanlah 1000 perut dan buatlah cincin
dari dua dirham dan buatlah mata cincinnya dari
besi cina dan tulislah di atasnya:

"SernogaAlloh merah,ma.ti seseorang yang tahu diri."
(Ar -Risa[ah al-Qusyairiyyoh, al-Qusyairy 1/70).

I Melakukan perencanaan sebelum memulai suatu
Ok"gi"t"r,.

ry Bercermin dengan para salafus sholih dalam us-

I ahanya memanfaatkan waktu.

- Al-Khotib al-Baghdadi menceritakan tentang Ibnu
Jarir ath-Thobari (wafat 310 H) bahwasanya ia
menulis kitab sebanyak 40 lembai setiap hari.
(Wafay aatul A'y an. 4l l3I)

- Istri al-Hafizh az-Zuhri mengeluhkan suaminya
yang sangat gandrung dengan kitab-kitab dan la-
rnanya ia menelaah kitab tersebut sampai istrinya
itu berkata: "Demi Alloh, sesungguhnya kitab-ki
tab ini lebih berat bagiku daripada tiga orang ma-

du." (Syudzurutudz Dzahab, Ibnul'Imad 1/63)

- Al-Mundziri menceritakan tentang Ishaq bin Ibro-
him: "Aku tidak pernah melihat dan mendengar
ada seseorang yang lebih bersungguh-sungguh da-

lam kesibukan daripada dia. Ia terus sibuk siang
dan malam. Aku pernah menjadi tetangganya di
Kairo selama 12 tahun. Tidaklah aku bangun di
malam hari kecuali selalu kulihat nyala lampu
rumahnya. Ia sibuk dengan ilmu sampai-sampai
ketika makan kitab-kitabnya berada di tangan-
nya." (Al-Waqtu'Ammar au dammar llSl-52)'

Dan masih banyak kisah lainnya yang membuat
kita seperti berada di dasar sumur, sedangkan mere-

ka di atas gunung tinggi menjulang tidak terukur.

q Berupaya meraih husnul hhotirnah dengan kikir
(Jterhadap waktu.

Dari Sahl bin Sa'd 4g: dari Nabi ffi bersabda:

"Sesungguhnya amulan itu tergantung dari ahhir-
nya." (HR. al-Bukhori 6493, 6607)

Umur tergantung penutupnya dan amal tergan-
tung bagian akhir (ujungnya). Allohutwnar zuqna
husna.I hhotimah.

Wallohul Muwaffiq. $

M
^5

ef f ',i;,i",F 
];V\ it * Yn Jrj \

- Bermusyawarah dan bertanya jika menemukan
untuk Dp""*"r"tahan yang tidak bisa dipecahkan sen-
dynia diri.



Herbal Untuk Biduran

SOAL:
Assalamu'alaikum. Ana mair tanya. Herbal apa

yang cocok untuk biduran? Bisakah diatasi dengan

dibekam? Jika bisa, bagian mana saja yang per-lu

dibekam? Terima kasih.

(Fulan, Bumi Alloh, 08664xxxxxxx)

JAWAB:
Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabaroka-

tuh. Semoga Alloh,!€ memuliakan kita semua.

Walloltu a'Iarn, setahu kami biduran bisa disem-

buhkan dengan air bekas cucian beras (air leri: Ja-

wa). Caranya, air bekas cucian beras tersebut hanya

diratakan kepada semua kulit yang terkena bi-duran

atau dibuat mandi. Untuk hasil maksimal, Iakukan

cara ini beberapa kali sampai biduran benar-benar

hilang. Khusus untuk balita biasanya sekali mandi

biduran bisa langsung hilang. Adapun untuk orang

dewasa relatif, kadang cepat dan kadang agak lam-

bat, tergantung jenis biduran dan faktor penyebab-

nya.
Wallohu a'lam, untuk herbal, setahu kami belum

ada yang secepat air bekas cucian beras ini. Hampir
semua herbal untuk biduran hanya digunakan untuk
mengurangi gatal, bukan menghilangkannya' misal-

nya sambiloto atau kayu secang. Sambiloto biasanya

dibuat mandi, diminum, atau disangrai sebagai be-

dak (efeknya lemah). Adapun secang khusus untuk
campuran air mandi. Caranya, kayu secang direbus

dengan air, lalu hasil rebusan air tersebut digunakan

untuk campuran mandi. Namun hasil kerja kedua

herbal ini masih kalah dengan air bekas cucian beras.

Adapun bekam untuk biduran'sifatnya hanya

membaritu, terutama membantu menghilangkan pa-

nas dan demam akibat biduran. Pembekaman di-

arahkan pada daerah punggung dan daerah jalur
gatal yang berada di bawah puting susu @ekam ke'
ring), belakang lutut Oekam basah) dan punggung

kaki (bekam basah). Pembekaman di punggung ha-

nya sebatas meningkatkan daya tahan tubuh sekali'
gus mengurangi rasa gatal biduran. Teknik pembe-

kaman dengan sedotan ringan dan penyayatan tipis.

Proses pembekamannya diperlambat, disengaja men'
gulur waktunya menjadi agak panjang. Bisa lebih

dari 5 menit bahkan berjam-jam, tergantung lendir
yang keluar. Jadi, panjang pendeknya waktu pem-

bekaman dipengaruhi banyak sedikitnya lendir yang

keluar. Semakin banyak lendir yang keluar semakin

bagus.

Pembekaman semisal ini harus ekstra sabar.

Lendir tidak bisa dipaksa keluar secara serentak,

keluarnya secara perlahan-lahan. Bentuk lendir
hampir mirip dengan limfa dan sangat bau. Warna

Iendir agak kekuning-kuningan disertai sedikit
warna merah pudar (mirip warna merah darah yang

keluar dari nanah yang setengah matang).

Mandi air panas bisa juga membantu, tapi caranya

harus berendam agak lama. Jika tidak berendam

maka hasilnya tidak terlalu kelihatan, hanya sebatas

membersihkan keringat yang muncul'dari biduran
sehingga malah menimbulkan sedikit gatal.

Sebagian kasus biduran terkadang sangat rentan

terhadap air dingin sehingga malah bisa menyebar

ke permukaan kulit yang lain. Dalam keadaan

seperti ini sebisa mungkin hindarilah kontak lang'
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sung dengan aii dingin. Namun jika metode ini yang
dipilih, sebaiknya air dingin tersebut dicampur den-
gan sambiloto ataupun secang. Selain mandi, pen-
gaturan minum dan makan juga bisa menunjang
keberhasilan kesembuhan, apalagi jika penyebabnya

adalah alergi terhadap makanan tertentu.

Cara Alami
Hilangkan Jerawat

BAB bisa membantu mengurangi jerawat, misalnya
pepaya (jangan pisang). Akan tetapi, pilihlah yang
bukan termasuk jenis pencahar kuat seperti obat
pelangsing, garam ingris dll, Adapun makanan berle-
mak, seperti daging, akan memperparah jerawat,

Obat oles seperti zaitun, madu atau yang semisal.
nya kurang efektif dalam masalah ini. Adapun ten-
tang cara menghilangkan bekas jerawat bisa dirujuk
pada pembahasan yang telah lalu.

Bau Mulut Tak Sedap

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wab4roka-
tuh. Semoga AllohJF memuliakan kita semua.

Cara menghilangkanjerawat dan bekasnya di wa-
jah cukup dengan membiarkan jerawat hidup sec4ra
alami, lalu biarkan mati dengan sendirinya. Dengan
demikian jerawat tidak akan menyebar dan tidak
meninggalkan bekas di wajah.

Namun jika Anda tidak sabar, Anda bisa mengurai
jerawat tapi jangan sampai dipecah atau dikeluar-
kan. Cukup dengan melakukan pemijatan pada dae.
rah sekitarnya. Lakukan minimal 1-2 menit untuk
setiap jerawat. Selain penijatan, cuci muka dengan

. air hangat juga bisa membantu proses penuaan jera-
wat.

Wallohu a'lam, langkah terbaik dalam menangani
jerawat ialah dengan menguatkan organ reproduksi.
Jika perempuan maka dikuatkan rahimnya, jika laki-
laki maka diLurangr syahwatnya. Dengan demikian
organ reproduksi tidak mampu menampung gejolak
hormon reproduksi.

Untuk pembekaman bisa dilakukan pada daerah
belakang telinga atau dahi, sifatnya juga hanya pre-
ventif (untuk pencegahan) saja. Pembekaman pada
belakang telinga lebih ampuh bila dibandingakan
dengan pembekaman dahi.

Pengaturan makanan sangat berpengaruh dalam
daur ulang jerawat. Makanan yang melancarkan
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Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabaroka-
tuh. Semoga Alloh.98 memuliakan kita semua.

Dari pertanyaan di atas sangat jelas indikasi ke-
lainan ada pada pencernaan dan peradangan tenggo-
rokan (lihat tulisan kami yang terdahulu). Peng-
obatan diarahkan pada penormalan sistem kerja lam-
bung dan liinpa. Yang paling mudah adalah menggu-
nakan madu, namun harus sesuai aturan. Jika kele-
bihan akan tidak efektif dan jika kekurangan hasil-.
nya tidak'memuaskan.

Konsumsilah madu (bisa jenis madu apapun) ha-
nya 3-4 tetes sekali minum. Lakukan secara beru-
lang-ulang dalam sehari. Biarkan madu sedikit
tertahan di lidah, maksudnya biarkan madu ditahan
sesaat agar seluruh permukaan lidah terpenuhi ma-
du. Dalam kasus berat lidah akan terasa sedikit sakit
dan kaku, terutama jika dikonsumsi setelah tid.ur
siang atau setelah begadang malam.

Selain minum madu dalam jumlatr kecil dengan
frekuensinya berulang kalir, jus melon juga bisa jadi

'Tapi tidak terus-menerus, misalnya setiap satu jam sekali.



pilihan. Buatlah jus melon dicampur sedikit es dan

gula (jangan gula merah). Jangan khawatir, insyo

Allohtenggorokan Anda tidak akan bermasalah. Ka-

rcna, wallohu a'lam, antara es dan melon saling me'

nyempurnakan. Campuran antara keduanya tidak

akan memperparah radang tenggorokan. Hal ini ber'

beda jika es diminum tersendiri atau dicampur den-

gan minuman'yang lainnYa.

Adapun untuk pembekaman, wallohu a'larn,pem-

bekaman di sini hanya bersifat tidak langsung, atau

hampir bisa dikatakan tidak cocok untuk kasus ini'
Pembekaman hanya sebatas menguatkan daydtahan

tubuh dan membersihkan lendir kuning. Jika hal ini
sudah dipahami, pembekaman bisa dilakukan pada

daerah jalur otak pada kahil (punggung ruas yang

pertama ataupun pada daerah titik leher 5-7) dan

kedua pundak. Sekali lagi sifatnya hanya menguat'

kan daya tahan tubuh, meski tidak dipungkiri dalam

sebagian kasus pembekaman pada daerah irti'cukup

efektif, terutama bagi pasien yang sudah berobat

lami dan kejiwaannya labil. Selain kedua titik ini,

daerah tubuh yang lainnya bisa jadi pilihan, misal-

nya pinggang, punggung, kaki ataupun daerah tubuh

yang lain sesuai kondisi Pasien.

Adapun ipendengargn yang berkurang ketika

menelan, ini menandakan peradangan tenggorokan

sudah sangat lama dan silatnya ringan. Perbanyak'

lah makan vitamin C, madu, dan sering-seringlah

minum air panas atau susu hangat agar bekam

daerah bawah dagu lebih sempurna. Jika perlu, ku-

atkan dengan pembekaman tengah belakang daun

telinga, kanan dan kiri.

Batu k Ana k
Tak Kunjung Sembuh

Perhatikan daerah punggung atau pinggang

bayi. Perhatikanlah daerah yang agak aneh

dan jika dipijat agak sensitif dan terasa

menggumpal. Inilah daerah yang bermasalah
tersebut, fika tidak bisa, sebaiknya bawalah

ke tukang piiat bayi. Adapun herbal,
sebaiknya bayi dengan umur tersebut jangan

dikenalkan kecuali jika terpaksa. Misalnya
untuk kasus penyakit yang membutuhkan

penanganan cepat, misalnya diare.

.JAWAB:

Wassalamu'alaikum warahmatullohi wabaroka-

tuh. Semoga Alloh JB memuliakan kita'
Kelihatannya bayi ibu mengalami gangguan di

daerah punggung dan di sekitar persendian' Kelain-

an ini sangat nampak sekali dari pertanyaan ibu, le-

bihJebih jika bayi sering menggeliat dan ibu sudah

berulang kali ke dokter namun belum juga sembuh.

Baiklah, coba perhatikan daerah punggung atau

pinggangbayi. Perhatikanlah daerah yang agak aneh

dan jika dipijat agak sensitif dan terasa menggumpal.

Inilah daerah yang bermasalah tersebut. Jika tidak

bisa, sebaiknya bawalah ke tukang pijat bayi, semoga

banyak membantu.

Adapun herbal, sebaiknya bayi dengan umur ter-

sebut jangan dikenalkan kecuali jika terpaksa, Misal'

nya untukkasus penyakit yang membutuhkan pena-

nganan cepat, misalnya diare. Selain cara ini, minyak

habbatussauda' atau madu bisa jadi pilihan. Usa'

hakan pemakaiannya jangan terlalu banyak, sesuai-

kan dengan kebutuhan dan kadar bayi. Biasanya

hanya diperlukan 2-3 tetes saja. Kami sarankan jika

sudah sembuh sebaiknya madu dan jinten dihentikan

saja, jangan dibiasakan mengonsumsinya, kecuali

minyak zaitun.
Wallohu a'larn,kami tidak bisa memastikan apa-

kah bayi ibu mengalami batuk 100 hari ataukah ti'
dak. Sebatas yang kami ketahui, pada umumnya bayi

yang sering menggeliat atau sering diangkat atau di-

gendong dengan posisi yangsalah, biasanya memang

mudah mengalami batuk dan demam. Kami saran-

kan, bagaimana pun keadaannya, lakukanlah pemi-

jatan dengan beberapa langkah di atas, tanpa peduli

apakah bayi ibu terkena batuk 100 hari atau yang

lain. Insya Atlohhalini lebih bermanfaat. Kalaulah

benar terinfeksi batuk 100 hari, pemijatan pun insyo

,,4iloh hisa mengurangi bahkan menghilangkannya'

Semoga Alloh memudahkan perawatan anak'anak

kita semua, amin. Wallohu Musta'an. O
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KONSULTASI KEBIDANAN
Diasuh Oleh:
UmmuWildan R.A. Tri lllandari A.Md.K€b

Rahim Berbentuk Daun Waru
SOAL:

Assalqmu'alaikum. Ummu Wildan, ana ntau ta-
nya. Ana melahirlzan anale pertama secard Caesar,
karena katq. dokter rahim anq berbentulz dquru wqru.
Apahah qna bisq melq,hirl?an lagi secara normql?

(Umrnu A, Blitar, 0sb7xxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam.
Wallohu'alam, karena kasus Anda jarang terjadi

pada persalinan normal, maka sebaiknya Anda ber-
konsultasi langsung de-ngan dokter yang merawat
Anda dahulu. Hal ini mengingat risiko yang akan
terjadi dan juga melihat kondisi kehamilan nanti-
nya, apakah memungkinkan untuk melahirkan se-
cara normal atau harus Caesar lagi.

Setelah Caesar pertama, jarak terbaik untuk ha-
mil lagi adalah setelah 3 tahun. Maka selama waktu
tersebut ber-KB akan dapat membantu mengatur
waktu sampai pulih kembali.

Secara teori, bentuk rahim Anda merupakan ke-
lainan yang dibawa sejak lahir dan hanya bisa dili-
hat dari hasil USG dan setelah Anda hamil. Sebagai
seorang ibu dan istri, tentunya kita ingin merasakan
bagaimana perjuangan dan rasa sakit yang dialami
saat melahirkan normal. Namun jika memang ke-
sehatan kita terganggu, maka Caesar adalah satu-
satunya jalan untuk kita.

Semoga Alloh Ta'ala memberikan jalan yang ter-
baik untuk kita dan menghindarkan kita dari segala
keburukan, amin.

Down Syndrom,
Akankah Terulang?

SOAL:
Assalamuhlaikurn. (Jrnmu Wild,an, saya

ummahat. Anak pertama saya berumur 7

bulan. Diagnosa dohter rnengatakan bahwa
anak saya terhena down syndrom dengan ke-
lainan jantung berlubang dan radang paru-
paru. Sekarctng saya hamil anak yang he-2
dan usia handungan saat ini 12 pekan.

fuakah ada kernunghinan down syndrom
ahan berulang pada kehamilan saya selanjut-
nya? Mengingat saya punyd riwayat anah
d,own sy ndrom. Jazakumultoh khoir.

(Ummu S, Jatim, +62856bxxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam.
Seperti pernah dibahas sebelumnya bahwa

penyebab down syndrom secara teori adalah
karena kelainan kromosom selama masa pem-
buahan dalam rahim, yang salah satu fak-
tornya dari orang tua. Bisa saja itu hanya
terjadi pada salah satu kehamilan di antara
sekian kali melahirkan. Namun bukan berarti
tidak mungkin akan lahir anak yang mem-
punyai diagnosa sama seperti sebelumnya.

Oleh karena itu, perbanyaklah do'a dan is-
tigMar agar diberi kelancaran dan kesehatan
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Keputi ha n ata u
Haid?
SOAI,:

Assalamu'alq'ikum. Ummu Wildan, anq' mau

tanya. Kalau dari hemaluan h'eluar lendir ber-

cq.nxpur d.qrah, apalzah itu ciri-ciri haid atau k'e'

putihan yang sudah Parah?
Jozakumulloh khoiron.

(Fulanah, Bumi Alloh, 08569xxxxxxx)

JA\AIAts:
Wa'alaikumussalam.
Jika lendir yang bercampur darah itu keluar

hanya 1-2 hari dan setelah itu keluar darah

hitam kemerahan berbau amis dan sedikit meng-

gumpal serta lamanya Iebih dari 3 hari, perut

terasa kaku dan sebah, maka insya Alloh Anda

mengalami haid.
Tetapi jika lendir yang bercampur darah itu

berbau seperti bangkai atau busuk, tubuh pucat

dan kurus, anemia atau kurang darah, berlang-

sung terus-menerus dan perut terasa nyeri

ketika ditekan atau tidak, maka kemungkinan

itu adalah salah satu tanda adanya gangguan

serius pada rahim atau leher rahim, dan harus

dilakukan perneriksaan lebih lanjut di rumah
sakit terdek at.Wallohu'alq,m.

Darah Haid Banyak
dan Lama
SOAL:

Assalamu'alaik'um. Ummu Wildan, ana n'Lau

tanya tentang masalah haid anq' yang berubah

menjad.i lebih banyak dq'n lebih lama, setelah

onak I?e-2 anq berumur 4 bulan, padahal ana' ti'
d.ak iteut KB. Kira-kira apa penyebabnya? Apa-

kah sebabnyq. l?arena keguguran atau penyahit

atau apa? Mohon jawabannya, karena terlwdang

ana bingung membedakq,n antara dq,rah haid

d,engan darah selainnya harena hampir sQn'La'

Syukron.

(Umrnu A, Bumi AIIoh, 08139xxxxxxx)

pada semua kehamilan berikutnya. Periksalah

secara rutin kepada dokter dan konsumsilah

makanan sehat. Segala sesuatu pasti adajalan
keluarnya, dan jalan yang terbaik adalah dengan

berserah kepada Alloh Ta'ala
Memang sebagai orang tua' secara psikologi

kita akan merasa bersalah mengapa anak kita
terlahir dalam keadaan memiliki kekurangan.

Namun lebih parah lagi jika kita kehilangan

kepercayaan dan ragu untuk maju. Semua telah

Alloh Ta'ala tentukan dan itulah yang terbaik.

Hamil di Luar Rahim
SOAL:

Assalarnu'alaikum. Ummu Wildan, bulan Ju'
ni yang lalu ana, hatnil d,i luar rahim. Masih ber'

umur 2 bula,n sud'ah d,ikeluq'rkan d,engan suntih'

Kata dokter ada infeksi uagina' sehingga iika mau

hamil lagi harus tnenunggu 3 bulan' Dari infeksi

tersebut a,na tidak ad,a keluhan apa'apa' Apakah

infeksi itu berbahaya? Mengapa ana harus me
nunggu sarnpai 3 bulan? Tolong iawabannya.

(Ummu A, Jabar, 08569xxxxxxx)

JA\[AE:
Wa'alaikumussalam.
Pada keadaan tersebut rahim Anda baru saja

mendapat terapi penyembuhan karena proses

pengeluaran janin berada di luar rahim. Masa

tenggang minimal untuk bisa hamil lagi adalah

3 bulan setelah tindakan. Hal itu untuk mem-

berikan kesempatan kepada rahim dan alat re'
produksi lain agar berfungsi normal kembali

sebelum ada janin baru yang melekat pada

rahim.
Jadi, selama masa 3 bulan ini jangan sampai

terjadi kehamilan terlebih dahulu dan jangan

pula ber-KB yang mengandung hormonal. Jika

ingin mempercepat pemulihan rahim, makanlah

banyak sayur dan buah, minumlah sari kurma
dan habbatussauda', dan beristirahatlah yang

cukup.
Penyebab infeksi vagina ada beberapa macam'

tergantung bagian spesifik mana yang terkena
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JAWAB:
Wa'alaikumussalam.
Haid pada bulan-bulan pertama setelah

melahirkan akan sedikit berubah dan terganggu
karena adanya proses menyusui. Hal itu karena
hormon untuk menyusui lebih tinggi tingkatarr-
nya dibandinglian hormon yang lain. Selama
tidak ada keluhan lain yang mengarah pada
darah isfihadhoh dan keluarnya pun masih
dalam batasan waktu haid, maka jangan terlalu
risau dengan keadaan tersebut. .:

Cobal.ah lakukan senam ringan dan olahraga
lain agar peredaran darah rahim dan seluruh
tubuh menjadi lebih bagus. Jika masih menggu-
nakan stagen, kendurkan pemakaiannya agar
tidak melilit terlalu kencang.

Mulut Rahim
Sem pit, Bisa ka h
Lahir Normal?
SOAL:

As,salamu'alaikum. Ana ibu dari 2 putri. Putri
pertamd ana usianya 8 tahun, d.an yang ke-2
usianya 3 tahun lebih. Semuanya lahir secara
Ca.esar ha.renq, kata dokter mulut rahim ana sen1,-

pit. Seharang ana ingin harnil lagi. Apakah bisa
ana, melohirka,n normal? Seandainyq. Caesa,r
lagi, sampai berapa hali jurnlahnya?

, (Fulanah,Kediri,08S64xxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam.
Dalam kasus Anda, untuk melahirkan normal

kemungkinannya akan sulit karena gangguan
pada rahim Anda adalah bawaan sejak Anda
lahir. Itu merupakan kekuasaan Allah Ta'ala
yang tidak bisa kita ubah. Anda boleh hamil lagi
asal metnenuhi nasihat dokter, misalnya usia
anak terkecil minimal 3 tahun atau lebih, Anda
berbadan sehat dan batas maksimal melahirkan
3 atau 4 kali, tergantung kondisi pasien.$

infeksi. Untuk masalah ini.sebaiknya Anda
tanyakan langsung kepada dokter yang mena-
nlani Anda

Anta ra T$RC t-l

SOAL:
Assal,antublaikurn. Anaberusia 3t tahun dan

telah memiliki seorang anak. Ana ingin punya
tnomongan.Iagi tapi haid ana tidak teratur.
Terkadang ma,j u- mund,ur b ahkan terhadang telnt
sampai 2 pekan. Dulu sering heguguran sampai 4
kali."Setelah cek darah ternya,ta. hg,silnya positif
d,an tokso.rubellanya tinggi. Apahah penyebab -
nya? Baga,imana solusinya?

(Ummu S, Jabar, +G28l8gxxxxxxx)

JAWAB:
Wa'alaikumussalam.
Memang virus toxo dan rubella merupakan

salah satu penyebab terjadinya keguguran, ter-
lebih jika keguguran lebih dari 2 kali berturut-
turut. Keguguran juga bisa terjadi karena ada

.gangguan darah atau kelainan lainnya, namun
infeksi TORCH (Toxoplasma, Rubella, dan Cy-
tomegalovirus) yang lebih sering ditemukan.
Karena itulah bila keguguran terjadi, maka yang
pertama diperiksa adalah antibodi virus
TORCH.

Masalah kedua, haid Anda yang seperti itu
terjadi setelah peristiwa keguguran berulang itu
atau memang sejak awal haid Anda sudah ee-
perti itu? Anda sebaiknya memeriksakan diri,
apakah virus tersebut mempengaruhi kesuburan
dan haid Anda ataukah tidak. pemeriksaan
tersebut cenderung harus rutin sampai batas
waktu tertentu.

Memang secara ilmiah pengobatan TORCH
tidak berdampak pada.berubahnya,pola haid dan
gangguan kesuburan. Namun untuk lebih jelas-
nya, silakan menghubungi dokter terdekat untuk
melakukan pemeriksaan.Q
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Salah Kaprah Seputar
Daging Kambing

Selama ini seolah dipercaya betul dan menjadi salah kaprah bahwa daging kambing

sebagai penyebab berbagai penyakit terutama tekanan darah tinggi, kepala pusing
.dan kolesterol tinggi serta menin$katkan stamina pria.

anyak kita kenal hasil olahan makanan

dari daging kambing seperti sate, gulai,

sop, tongseng, ataupun tengkleng yang se''

muanya menggugah selera. Idul Adh-ha
yang mestinya sebagai hari raya dan banyak daging

kambiqg oleh sebagian orang justru dihindari. Be-

narkah demikian? Apakah ada kajian ilmiah yarig

mendukung hal tersebut?

Beberapa ahli gizi berpendapat bahwa daging

kambing dianggap paling baik dikonsumsi dan cocok

sebagai pilihan bagi orang yang sedang berdiet, ka-

rena derajat keasamannya hampir mendekati PH

tubuh manusia sehingga tubuh sangat mudah me-

nyesuaikan diri. Daging, termasuk da-ging kambing,

adalah sumber protein yang dibutuhkan tubuh dan

penting dalam memenuhi kebutuhan gizi. Selain mu'

tu proteinnya tinggi, pada daging terdapat pula kan-

dungan asam amino esensial yang lengkap dan seim-

bang. Keunggulan lain, protein daging lebih mudah

dicerna ketimbang protein yang berasal dari nabati'
Daging juga mengandun! beberapa jenis mineral

dan vitamin. Dilihat dari sisi kandungan protein,

daging kambing hampir sama dengan daging lainnya.

Bahkan daging kambing memiliki kandungan iron,

potassium, dan thiamine yang lebih tinggi' Di lain pi-

hak kandungan sodiumnnya lebih rendah dibanding'

kan dengan daging lain.

Daging kambing juga sering dianggap sebagai pe-

ningkat stamina seorang pria. Anggapan ini juga.ti'

dak memiliki landasan ilmiah,
Anggapan bahwa daging kambing sebagai makan'

air yang meningkatkan kolesterol tidaklah benar se'

luruhnya karena hasil analisis menunjukkan bahwa

kandungan Iemak daging kambingSOo/o lebih rendah

dibanding daging sapi dan 45% lebih rendah diban-

ding daging domba. Dilihat dari kandungan lemak

ini, maka daging kambing bukanlah makanan yang

menyumbang kolesterol cukup signifikan.

Jika dilihat dari bentuk lemaknya, maka daging

kambing memiliki kandungan lemak jenuh yang le'
bih rendah dan kandungan yang lebih tinggi pada le-

mak mono dan polysaturatednya. Kesimpulannya,

daging kambing memiliki kandungan lemak total, ko'
lesterol, lemak jenuh (saturated fat) yang lebih ren'
dah dibanding daging lain pada umumnya. Kan-

dungan lemah jenuh dan kolesterol yang lebih ren-

dah ini menunjukkan bahwa daging kambing aman

bagi kesehatan.

Seorang yang sehat, insya Alloh tidak mengapa

mengonsumsi daging kambing, karena hipertensi dan

kolesterol tinggi tidak meningkat secara tiba'tiba
hanya karena sekali mengonsumsi daging kambing'

Jika seseorang mengonsumsi daging kambing kemu-

dian mengalami hipertensi, maka orang tersebut
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kan organ lain yang ototnya sedikit. Otak adalah ba-
gian tubuh yang memiliki kandungan lemak yang cu-

kup tinggi. Kadar kolesterol daging sekitar 500
miligram/100 gram lebih rendah dariprida kolesterol
otak (1.800-2.000 mg/100 g) atau kolesterol kuning te-
lur (1.500 mg/100 g). Selain itu, mengurangi lemak
dari daging juga dapat dilakukan dengan memisah-
kan lemak dari daging sebelum memasaknya.

Kolesterol bukan untuk dijauhi tetapi perlu diatur
kadarnya dalam tubuh, karena kolesterol berguna
untuk menyusun empedu darah, jaringan otak, serat
saraf, hati, grnjal, dan kelenjar adrenalin. Selain itu,
kolesterol juga merupakan bahan dasar pembentuk-
an hormon steroid, yaitu progestron, estrogen, testos-
teron, dan kortisol. Hormon-hormon tersebut diper-
lukan untuk mengatur fungsi dan aktivitas biologis
tubuh. Kadar kolesteiol yang sangat rendah di dalam
tubuh dapat mengganggu proses menstruasi dan ke-
suburan, bahkan dapat menyebabkan kemandulan,
baik pada pria maupun wanita. S
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telah memiliki atau mengalami hipertensi sebelum-
nya. Saat ini yang diduga menjadi penyebab hiper-
tensi adalah kebiasaan merokok, minuman keras,
kurang olahraga, stres, dan sebagainya.

Yang sering luput dari pengamatan kita adalah
banyak daging kambing yang diolah dengan meng-
gunakan bahan-bahan masakan yang mengandung
lemak tinggi seperti santan kental atau minyak go-

reng yang berlebihan. Inilah yang berpotensi mening-
katkan kolesterol tinggi pada konsumen, apalagi bagi
seseorang yang sebelumnya telah memiliki riwayat
kolesterol tinggi. Dengan demikian cara memasak
juga memiliki peran dalam meningkatkan kolesterol
pada makanan yang berasal dari daging kambing.

Oleh karena itu, daging kambing lebih baik dima-
sak dengan cara dipanggang. Yang perlu diperhati-
kan dalam memanggang adalah daging yang bersih,
direbus terlebih dahulu dan tidak sampai gosong
(Jawa). Harus bersih dan direbus dahulu karena kan-
dungan parasit toksoplasmal pada kambing juga cu-
kup tinggi untuk wilayah Indonesia, dan tidak boleh
sampai gosong karena material yang terbakar adalah
bahan yang dapat memicu timbulnya kanker.

Memadukan makan daging kambing dengan buah
dan sayur serta air putih adalah kebiasaan yang
perlu kita lakukan karena makanan tersebut mem-
bantu melarutkan lemak yang masuk ke dalam tu-
buh dari kandungan serat kasarnya. Berdasarkan
usia kambing, kambing yang dewasa memiliki kan-
dungan lemak 1,5 kali lebih rendah dibandingkan
kambing yang muda. Oleh karena itu, lebih baik me-
milih daging dari kambing yang telah dewasa.

Terkait dengan macam bagian tubuh, daging yang
berasal dari bagian tubuh berotot, seperti paha dan
bagian otot lain, lebih rendah lemaknya dibanding-
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Tictak sedikit orang tua bahkan guru di sekolah, baik langsung maupun tidak langsung,

sadar atau tidak sadal telah memposisikan anak seperti malaikat
yang tidak berdosa dan tidak memiliki hawa nafsu.

i sekolah, sudah biasa anak laki'Iaki
dan perempuan berada dalam satu
kelas, bahkan ada yang dengan se-

ngaja diatur satu bangku. Keadaan

ini diperparah oleh cara berdandan siswa yang

menampilkan sebagian auratnya, apalagi didu-

kung oleh paras yang cantik dan cakep alias gan-

teng. Inilah fakta yang banyak terjadi di banyak

sekolah, baik sekolah yang berlabel Islam ter-

lebih lagi sekolah umum, mulai sekolah dasar

hingga perguruan tinggi.

ANTARA KELAS CAMPUR DENGAN
PRESTASI BEI,A.IAR

Penelitian terbaru menunjukkan, lebih dari
700.000 pelajar perempuan di Inggris yang bela-

jar di sekolah khusus perempuan lebih cerdas

dibandingkan pelajar di sekolah campuran (pria

dan wanita).
Penelitian yang dilakukan atas nama The

Good School Guide didapati"sebagian besar dari
7L286 perempuan yang mengikuti program se-

kolah menengah (The Generq,l Certificate Sec'

ond,ary Educa.tion IGCSEI) di sekolah sesama

perempuan antara tahun 2005 dan 2007 lebih

baik hasilnya. Sementara itu, lebih d'an 647.942

perempuan yang ikut ujian di sekolah campuran
(pria/ wanita) 2O% lebih buruk daripada yang di-

harapkan.
Anak laki-Iaki dengan tingkat kecerdasan (IQ)

yang sama lebih meningkat prestasi belajarnya

di dalam kelas sejenis (laki-Iaki saja) daripada
mereka berada dalam kelas campur laki-laki dan

perempuan.

FAKTA MENYEDIHKAN

Seorang siswa di sebuah SMA sambil berkela-

kar kepada temannya berkata, "Saya sangat se-

nang sekolah di sini, karena cewek-ceweknya

cantik, apalagi yang satu kelas denganku.

IIhuii...."
Pembaca yang budiman! Apa yang terbayang

oleh kita ketika mendengar ucapan itu? Apakah

kita merasa "nyaman" atau "risih" mendengar'

nya? Sungguh ini adalah ucapan yang membe-

rikan isyarat nyata bahwa dengan sering

ffi
hen
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terjadinya pertemuan antara siswi dan siswa da-
lam sebuah kelas atau sekolah, hal itu akan me-
nimbulkan perasaan "mengkhayalkan" satu sama
lain.

Lain lagi dengan anak kelas 3 SD yang saya de-

ngar sendiri dialog kecil di antara mereka. Salah
seorang di antaranya bertanya kepada temannya
dengan lugu, "Kamu sudah punya pacar berapa?"
Temannya menjawab, "Aku punya pacar 3." Sang
anak yang bertanya langsung menyambut dengan
jawaban yang membuat sdya terheran-heran, Dia
berkata, "Aku punya pacar 4, tapi sudah putus 3,

sekarang tinggal 1, yaitu si "fulanah" (nama te-
mannya disebut)."

Apa pula pendapat kita dengan dialog ked.ua
anak tersebut? Mungkin akan banyak ragam.ko-
mentar seperti, "Ah itu wajar, namanya juga anak-
anak. Paling-paling dia hanya mengikuti rrcapan
orang yang didengarnya atau hasil dari tontonan
yang ada di sinetron atau yang semisalnya."

"Masya Alloh..! Anak-anak sekarang edan!"
'Astaghfirulloh! Anak-anak sekarang masih in-

gusan sudah pintar pacaran!"

Apapun komentar kita tentang fenornena ini
tidak akan pernah mengubah kenyataan yang
terus akan terjadi. Dengan dibiasakannya anak-
anak berkelas campur, hal itu pasti akan berisiko
tinggi terhadap kerusakan akhlak, dan hal ini
sama dengan membuka pintu perzinaan.

DAMPAK NEGATIF KEI"AS CAMPUR

Anak usia 8 tahun, apalagi 15 tahun, rata-rata
sudah mulai matang mengkhayalkan lawan jenis-
nya. Sambil bermain mereka saling menceritakan
lawan jenisnya masing-masing. Mereka menceri-
takan kelebihan-kelebihan lawan jenisnya, mulai
dari kencantikan, kegantengan, postur tubuh,
prestasinya dan segala hal yang membuat mereka
tertarik kepada lawan jenisnya. HaI ini terjadi
baik di pesantren, apalagi di sekolah umum.
Lebih-Iebih di usia 21 tahun, anak akan lebih ma-
tang dalam mengkhayalkan lawan jenisnya. Usia
8-21 tahun inilah yang dikategorikan sebagai usia
remaja.

Pada usia remaja ini seorang anak sudah mulai
secara transparan mengungkapkan isi hatinya ke-
pada lawan jenisnya, baik dengan menitip salam
lewat temannya, SMS, surat, email , facebooh, twit-
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ter dancara-cara lain yang terkadang di luar duga-
an orang tuanya, apalagi dengan kecanggihan
teknologi saat ini. Sang anak mulai terpecah kon-
sentrasi belajarnya, bahkan waktrinya habis un-
tuk berkomunikasi dengan lawan jenis yang
disukainya. Maka jangan heran bila sang anak
mulai suka terlambat sekolah, setelah di sekolah'
pun terkadang lemas dan tidak bergairah lagi
mengikuti pelajaran karena dihadang oleh rasa
kantuk akibat semalam sedikit tidur dan berpikir
tentang lawan jenis yang disukainya.
. Akibat negafif dari keadiran ini ialah, siswa mu-
lai ketinggalan pemahamannya terhadap materi
pelajaran sehingga mulailah ia mengalami kesulit-
an belajar. Ketika anak merasa kesulitan belajar
inilah awal dari "malapetaka" anak sehingga ia
tidak bergairah lagi mengikuti pendidikan di seko-

lah karena beban pelajaran yang semakin menum-
puk, ditambah lagi waktunya yang habis untuk
berkomunikasi dengan lawan jenis yang disukai-
nya.

Orang tua pun mulai merasa heran, bahkan
tidak terkecuali guru di sekolah mulai bertanya-
tanya tentang anak tersebut, kenapa siswa ini
yang tadinya rajin dan bersemangat sekolah, se-

karang jadi bermalas-malasan bahkan prestasinya
sangat menurun? Ketika anak yang bersangkutan
ditanya, "Kenapa kamu seperti ini?" Dia menja-
wab, "Tidak ada apa-apa, Pak. Biasa-biasa saja!"
Jawaban yang sungguh menyimpan misteri.

Orang tua dan guru di sekolah seolah kehabisan
cara untuk mengungkap itu semua, sementara
anak merasa malu untuk berkata jujur terhadap
apa yang dirasakannya. Lebih baik menyembuyi-
kan perasaannya dan sedikit berdusta, itu lebih di-
rasakan nyaman bagi dirinya

INI SOLUSINYA!

Banyak hal yang tidak bisa tertangkap dengan
jelas atas kejadian-kejadian yang menimpa anak-
anak kita dalam masalah ini. Akan tetapi, sesung-
guhnya bukanlah itu akar permasalahannya. Akar
permasalahannya ialah, kita jarang rnelakukan
tindakan preventif terhadap kejadian-keja-
dian tersebut.

Ada pelanggaran syariat yang terabaikan di
sini, yaitu pergaulan campur baw (ikhtilath) an-
tara laki-laki dan perempuan yang menurut
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adab dan akhlak Jrarg sa-

yang disampaikan oleh Nabi d. n"-
ngan saudara kandung saja harus dipisah tempat
tidurnya pa{a usia 10 tahun, apalagi yangbukan
mahromnya. Bagaimana kalau hal ini diterapkan
di sekolah? Tentu ini adalah keputusan yang tepat
dan berani dalam menjaga kehormatan anak-6.nak

dan keluarga kita.
Kalau anak-anak sudah mengenal batasan-bat-

asan pergaulan antara lawan jenis yang sudah
mulai tertanam sejak dini di sekolah dengan kelas
terpisah antara laki-laki dan perempuan, m-aka

insya Alloh nilai yang mulia ini akan tertanam
kuat dan menjadi karakter dan kepribadian yattg
baik. Sebaliknya, kalau anak-anak sudah sejak di-
ni sudah dibiasakan dalam kelas campur baur an-

tara laki-laki dan perempuan, apalagi hingga
perguruan tinggi, maka hal ini akan menjadi ke-

biasaan, yang kemudian menjadi karakter yang
kuat bagi anak bahwa bergaul tanpa batas adalah
sesuatu yang biasa.

Metronews.com, kamis, 10 Juni 2010 memberi-
takan bahwa penumpang Busway mulai dipisah
antara penumpang laki-laki dan penumpang pe-

rempuan, sehubungan dengan adanya pelecehan

seksual di dalam kendaraan umum yangbernuan-
sa mewah tersebut.

Upaya pemerintah untuk mencegah aksi pele-

cehan seksual di Bus Transjakarta (Busway) mulai
terlihat di koridor VI Halte Busway Ragunan, mi-
salnya dengan adanya pemisahan antara antrian
penumpang lakilaki dan perempuan. Gianta Pra-
dipta, salah seorang penumpang Bus Transjakarta
yang mengantri di [Ialte Ragunan, mengaku bah-
wa adanya pemisahan berdasarkan jenis kelamin
membuatnya lebih nyaman, walaupun selama ini
tidak pernah mengalami atau melihat pelecehan

seksual di Halte maupun di dalam Bus Transja-
karta.

Hal ini sesungguhnya merupakan pelajaran

sa$gn gi s

'l4srilah
ian sholat pada usia 7 .

a iika tid.ah *ou *rb$*.1-

lainnya, dal
r.$tmgfru[

ngat mulia Para siswa dengari,kelas v"t ft""pit"ft antaia
lakiJaki dan t'erempuan akan lebih meningkat ke-

cerdasannya daripada kelas yang campur.
Siswa sdkolah sejenis kelamin (laki-laki saja

atau perempuan saja) lebih meningkat kecerdas-

annya daripada sekolah yang bercampur lokasinya
antara laki-laki dan perempuan walaupun kelas-
nya terpisah.

Para santri di sebuah pesaniren yang lokasi as-

rama laki-laki terpisah dengan asrama perempuan

dalam radius 1 km lebih meningkat prestasi ke-

cerdasan santrinya daripada pesantren yang ber-
dekatan lokasinya (hanya dibatasi pagail tembok
walaupun tinggi, atau dalam satu kompleks).

KESIMPUI"AN

Kalau begitu, pembaca yang budiman, hal apa-

kah yang menjadikan kecertlasan itu meningkat?
Jawabannya adalah semakin kita menjaga bata-
batas Alloh dalam adab dan akhlak antara pria
dan wanita, maka akan menjadikan hati bercaha-
ya, pikiran bersinar dan belajar pun menjadi sung-
guh-sungguh. Dengan begitu, cahaya ilmu akan
mudah tertanam dalam pikiran dan hati hita. Re-

sistensi tingginya pqtrtemuan antara pelajar
wanita dengan pelajar pria akan lebih besar ma-

dhorotnya (dampak negatifnya) daripada man-
faatnya bagi kualitas belajar mereka. S

Robi'utsTsani 1432 H :: Vol.39 
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enjual menginginkan barang dagangan-
nya laku dengan harga terbaik yang di-
harapkan. Pembeli ingin mendapatkan
kepuasan dengan barang yang hendak ia

beli. Dua peran ini terkadang akan menimbulkan
sedikit gesekan apabila masing-masing peran ti-
dak saling memahami atau tidak tercapai kepuas-
an pada masing-masing pihak.

Ketika terjadi ketidakpuasan pelanggan ter-
hadap barang atau jasa yang mereka beli, tak ja-

rang mereka mengatakan bahwa Pembeli adalah
Raja sehingga harus dilayani layaknya seorang
raja. Hal ini suka tidak suka menjadikan penjual
sebagai pihak yang cenderung "dirugikan". Nah,
apabila'kita sebagai penjual, bagaimana sikap kita
agar efektif dalam melayani pelanggan?

Sebelumnya, perlu kita ketahui, suka ataupun
tidak, keberadaan pelanggan dari produk yang ki-
ta tawarkan merupakan pengalir darah bagi ke-

berlangsungan hidup usaha kita. Dan dalam
kondisi persaingan yang semakin ketat bahkan
mungkin seringkali di luar batas kewajaran, setiap
pelanggan kita adalah salah satu qset tq,k terniloi
yang harus dikelola dengan baik dan benar.

Pelanggan merupakan cerminan dari kinerja
kita: ketika mereka puas mencerminkan kinerja
kita telah sesuai dengan harapan pelanggan dan
perlu ditingkatkan, namun ketika mereka merasa
tidak puas mencerminkan kinerja kita kurang

62 almawaddah 
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maksimal dan tidak sesuai dengan harapan
mereka. Tercapainya kepuasan pelanggan akan
meningkatkan penilaian pelanggan yang pada

akhirnya secara materiil akan meningkatkan in-
come (pendapatan), dan secara immaterial akan
meningkatkan kepercayaan pelanggan dan reko-
mendasi kepada pelanggan lain untuk menggu-
nakan produk kita.

Berawal dari hal tersebut, sudah sepatutnya
kita menempatkan pelanggan di tempat "istime-
wa" dalam perusahaan kita. Namun, haruskah ki-
ta menempatkan mereka layaknya seorang raja?

Secara istilah raja adalah seorang pemimpin
suatu wilayah dengan sistem pemerintahan kera-
jaan. Raja mempunyai wewenang untuk berbuat
yang ia inginkan terhadap rakyat dan bawahan-
nya. Oleh karenanya, banyak kita jumpai proses

komunikasi di negara kerajaan bersifat searah,
yaitu dari atasan kepada bawahan, tidak sebalik-
nya.

Seorang pelanggan adalah raja. Ini berkonse-
kuensi menjadikan pelanggan bagaikan seorang
raja, komunikasi bersifat searah, bersifat hanya
melayani dan pelanggan lebih berkuasa penuh
atas jual beli.

Memang pelayanan kepada pelanggan adalah
hal yang sangat penting, bahkan baiknya pelayan-

an adalah salah satu faktor utama tumbuhnya loy-
alitas pelanggan kepada produk kita, terlebih lagi

'r.d,ocnuur'ii.r ..r

Pelanggan=Raj a?
Menarik apabila kita memperhatikin setiap transaksi jual beli di sekeliling kita.

Tak terasa kita akan menjumpai dua ka,rakter dan dua peran yang berbeda antara penjual
dan pembeli. Masing-masing peran juga memiliki tujuan yang berbeda.



di bidang jasa. Namun, tidak harus secara mutlak
menempatkan pelanggan layaknya seorang raja.

Mungkin di beberapa karakter kita bisa menem-
patkan mereka layaknya seorang raja, seperti
dalarir hal tingkat kepentingannya, tingkat kebu-

t rh,irrrry", dan lainnya. Sedangkan dalam hal ko-

munikasi, peran dan kedudukan mereka adalah
sama.

Layak:rya seorang rekan kgrja, pelanggan dte-

rupakan bagian dari tim yang bisa berperan seba-

gaimana seorang rekan kerja. Lantas, apa f"""ti
yang bisa dilakukan oleh pelanggan? Banyak
sekali. Pelanggan bisa menjadi "agen" pemasaran

kita dengan rekomendasi mereka atas produk kita.
Pelanggan juga'bisa menjadi motivator kita dalam
meningkatkan kinerja perusahaan, menjadi actian

untuk memproduksi produk yang akan'Iaris di
pasarbn, dan yang lainnya.

Banyak trik yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan untuk menjadikan pelanggan mereka

sebagai bagian dari "tim" mereka. Ada perusahagn

yang menjadikarr pelanggan mereka sebagai

bagian pemasaran dengan cara memberikan bonus

atau iming-iming yang menggiurkan apabila bisa

mengajak pelangqan lain mengonsumsi produk

mereka. Sebut saja jasa travel umroh. Mereka bi-
asanya memberikan bonus 1 tiket umroh bagi

orang yang bisa mengajak 10 otang berangkat
umroh dengan travelnya.
.. Ada perusahaan yang memberikan pelayanan

lebih kepada beberapa pelanggan yang setia, se-

hingga akan muncul pelanglan-pelanggan setia
lainnya karena menginginkan pelayanan lebih.
Misalnya, kartu diskon khusus yang diberikan

oleh swalayan untuk orang yang sering berbelanja

di swalayannya.
Ada juga perusahaan yang membuka suatu se-

minar atau dialog khusud dengan para calon pe-

langgan sebelum terjadi proses jual beli. Hal ini
dima.gfaatkan untuk menampung aspirasi, saran

dan kritik pelanggan terhadap produk yang hen-

dak dibeli. ' .

Ada perusahaan yang menggunakan testimoni
penggunaan produk untuk meyakinkan kepada ca-...
lon pelanggan lain. Dan masih banyak trik yang.

lain untuk menjadikan pelanggan sebagai kompo-

nen yang menguntungkan. fidak hanya dengan.

kepercayaan mereka terhadap produk kita, tapi
. juga menguntungkan dari sisi yang lainnya. $

Harga Berlangganan Almtttt'addtrh Tahun Ke-4 Cara Muda h
Berlangganan Via SMS

Ketik:
Reg#Nama#Alamat#Kode Pos#Tanggal

Baya rf Baya r#(BCA/BN l)f Quantity#(6/12)

Contoh:
Reg#Abdulloh#Jl. Sirothol Mustaqim no.1

Gresik-Jawa Timur#12345#1/Agus-
tus/2010#165000#BCAS2#12.

Kirim ke:0811340 tGt2
Catoton: Harga sudah termasuk ongkos kirim
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BAKPAO
SPESIAL ISI D
Bakpaol merupakan jenis makanan yang sering kita ju
Makanan tradisional bangsa Tionghoa ini seringnya berisi kacang
Namun, kali ini Eita akan memperkenalkan bakpao berisi daging ayam. Wah,
dan nikmat! Penasaran? Ikuti saja pem-bahasannya, dan selamat mencoba.

BAHAN BIANG:
250 gr tepung terigu protein rendah
1 sdt ragi instan
50 gr tepung tang mien (kanji yang
berasal dari gandum)
1 sdm gula pasir
150 ml air

BAHAN ADONAN: .

25 gr bakpao powder
25 gr mentega putih
100 gr gula halus
250 gt tepung terigu
25 gr minyak goreng

BAHAN ISI:
3 sdm minyak goreng
1 sdt bawang putih, haluskan
250 gr daging ayam giling
1 sdm daun bawang, potong hllus
1 sdt bumbu ngohiong2
1 sdm kecap asin encer
1 sdt saus tiram
1 sdm gula pasir
1 sdt minyak wijen

1 Kata bakpao terdiri dari dua kata: bok yang ber-
arti daging, dan poo yang berarti bungkusan. '

2 Biasanya dijual di gerai bumbu pasar swalayan
dalam kemasan botol kedap udara.

64 almaWadd8,h 
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CARA MEMBUAT ISI:

1 Panaskan minyak dalam wajan di atas api sedang.
I Tumis bawang putih sebentar. Masukkan ayam cin-
cang dan aduk setelah setengah matang.

Q Masukkan semua bahan lain sampai ayam matang.
4 Angkat. Isikan ke dalam bakpao.

CARA MEMBUAT BAKPAO SPESIAL

1 Buat biangnya terlebih dulu. Campur semua bahan
I adonan biang, aduk hingga rata. Diamkan selama *1
jam sampai berbuai.

Q Masukkan gula halus dan bakpao powder ke dalam
Lt biang, aduk sampai rata. Lalu masukkan tepung teri-
gu, aduk hingga kalis. Terakhir, masukkan mentega putih
dan miyryak goreng. Uleni lagi. Setelah kalis tutup dengan
lap basah atau plastik selpma 10 menit sebelum dibentuk.
d) Bentuk adonan memanjang seperti lontong. Potong
t) kecil-kecil sesuai selera. Bulatkan adonan lalu istira-
hatkan lagi selama 15 menit sambil kembali ditutup lap
basah.

7l Ambil sepotong adonan, pipihkan dengan tangan hing-
it ga bentuknya bundar. Dengan rolling pin (bisa pakai
botol) gilas bagian tepinya saja mulai dari luar ke tengah.
Usahakan bentuk tetap bundar namun bagian tengah te-
tap tebal agar adonan tidak pecah saat bakpao diberi isi.
Masukkan bahan isi ke dalamnya. Rapatkan adonan dan
kembali bulatkan.
( Taruh bakpao di atas selembar kertas roti. Diamkan 1

tJ jam hingga mengembang maksimal. Cirinya kalau
ditekan dengan jari rnaka adonan akan kembali perlahan.
f? Didihkan air dalam dandang. Kukus bakpao selama 15

0 menit.
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Embrio lslamic Centre Bin
Baz (ICBB) sudah ada sejak
tahun 1993 berupa Ma'had
Tahfizhul Ouran. Pada tahun
1996 kegiatan yang
sebelumnya berlokasi di
Sedan, Sariharjo, Ngaglik,
Sleman ini dipindah ke Ma'had
Jamilurrahman yang
beralamat di Glondong Sawo
Banguntapan Bantul.

Seiring dengan selesainya
pembangunan Ma'had ICBB, pada tahun 2000
kegiatan Ma'had Tahfizhul Quran dipindah ke ICBB.

Di ICBB inilah mulai diselenggarakan pendidikan
diniyah islamryah dan pendidikan umum secara
terpadu. PelaJaran diniyah yang diajarkan meliputi
Tahflzh al-Quran, Akidah, lbadah, Akhlak, Fikih,
Hadits, Tarikh lslam, dan Bahasa Arab. Kurikulum
pelajaran diniyah yang dipakai merupakan gabungan
kurikulum Kemenag (d.h. Depag), sekolah Timur
Tengah, dan pondok pesantren. Adapun pelajaran
umum meliputi pelajaran yang menjadi kurikulum
Kemendiknas (d.h. Diknas).

Tahun 2003 ICBB ditetapkan oleh Depag sebagai
penyelenggara program wajib belajar pendidikan
dasar I tahun (Wajar Dikdas). Tingkat SD disebut
dengan Salafiyah Ula (SU) dan tingkat S[ilP disebut
Salafiyah Wustha (SW. Dengan program ini lulusan
SU dan SW ICBB akan mendapatkan ijazah resmi dari
pemerintah. Kemudian pada 2005 ICBB terdaftar
sebagai pondok pesantren penyelenggara program
persamaan Paket C untuk setingkat SMA, yang saat
itu masih menggunakan istilah Salafiyah Aliyah (SA).
Hingga pada tahun 2010 program SA berubah menjadi
Madrasah Aliyah dan berhak untuk mengikuti kegiatan
Ujian Nasional (UN) pada tahun 201 1.

JENJANG PENDIDIKAN
Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misinya,
ICBB menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan
pendidikan dalam beberapa Jenjang.
1. RAUDHATUL ATHFAL (setingkat TK)
2 SALAFIYAH ULA (setingkal SD)
3 SALAFIYAH WUSTHA (setingkat SLTP)
4. I'DAD LUGHOW/TAKHOSUS (Program penyiapan

Bahasa Arab bagi para calon santri Madrasah
Aliyah yang berasal dari luar lslamic Centre Bin
Baz\

5 MADRASAH ALIYAH (selingkat SMA)

TARGET PEMBELAJARAN
Jika seluruh jenjang pendidikan dan kegiatan
pesantren dirkuli secara keseluruhan, lulusan ICBB
memiliki Standar Kelulusan sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman akidah dan manhaj
Ahlussunnah wal Jama'ah.

2. Memahami kaidah ilmu syar'i yang benar.
3. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur.
4. HafalAl-Quran 30 Juz.
5. Mampu berkomunikasi dengan Bahasa Arab.
6. Siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang Iebih

tinggi, baik umum maupun diniyah.
7. lVlemiliki kesiapan dan kemandirian dalam

berkarya serta bersosialisasi di masyarakat.

KEUNGGULAN & KEKHUSUSAN
1. Memiliki Perputtakaan, laboralorium komputer dan

bahasa.
2. Memiliki minimarket di dalam lingkungan pondok
3. Fasilitas olahraga: kolam renang, lapangan bola,

basket, sepak takraw, volly & bulu langkis.
4. Lingkungan pondok yang bersih dan asri se-rta

masyarakat yang kondusif.
5. Perawatan di rumah sakit milik sendiri (RS At-

Turots Al-lslamy).
6. SIVS Centre dan'Sistem lnformasi Pondok

berbasis Web untuk mengakses informasi nilar,
SPP, kesehatan, presensi santri, dll.

7. Majalah Fatawa sebagai sarana informasi dan
komunikasi antara wali santri dan pondok.

8. Native Speaker bahasaArab dari TimurTengah
9. Bimbingan Tahfidz dan Oira'atul Qur'an oleh

Syaikh yang bersanad dan berijazah.

PARA PENGAJAR
Kegiatan belajar mengajar di ICBB ditangani oleh

para pengajaryang merupakan alumni Perguruan
Tinggi di SaudiArabia, Mesir, dan Pakistan, LlPlA,
Universiias-universitas ternama di lndonesia, alumni
Pondok Pesantren Salaf, dan lain-lain.

Dari tahun ke tahun ICBB senantiasa melakukan
peningkalan mutu pengajar, salah satunya melalui
workshop-workshop kependidikan yang
diselenggarakan secara rutin dan berkesinam-bungan.

Dalam bidang Tahfizh dan Qiro'atul Quran, santri
ICBB dibimbing oleh seorang Syaikh yang memiliki
Sanad dan ljazah dari para Masyaikh Qura'.

PRESTASI
Tahun 2007
'1. Juara I perlombaan pondok pesantren berwawasan

lingkungan se-Kabupaten Bantul
2. Juata lll perlombaan pondok pesantren berwawasan

lingkungan se-DlY
Tahun 2008
1 . Juara I Tafsir Al-Quran Bertahasa Arab (putra) pada

STQ DIY
2. Juara llTafsirAl-Quran Berbahasa Inggris (putra)

pada STQ DIY
3. Juara ll TafsirAl-Quran Berbahasa lndonesia (putra)

pada STQ DIY
4. Menjadi wakil Propinsi DIY pada Musabaqoh Tafsir

Al-Quran Nasional di Banten (Mei 2008).
Tahun 2009
1 . Juara I Tafsir Al-Quran Bedcahasa Arab (pulra) dan

Juara I Musabaqah Hifzhul Quran 30 Juz (putra)
pada STQ Kabupaten Bantul.

2. Jua,a ll TafsirAl-Quran Berbahasa Arab (putra) pada
STQ DIY

Tahun 2010
1. Juara I Tafsir Bahasa Arab (Putra) MTQ Bantul
2. Juata lll Tafsir Bahasa lndonesia (Putra) MTQ

Bantul
Juara lll Tafsir Bahasa lnggris (Putra) MTQ Bantul
Juara I MHQ 30 Juz (Putra) MTQ Bantul
Juara ll MHQ 20 Juz (Putra) MTQ Bantul
Juara I Hifdzul Quran Gol 30 Juz dan Tilawah (Putra)
MTQ DIY
Juara ll Tafsir Bahasa lnggns (Putra) MTQ DIY
Juara Il TafsirAl-Quran BhsArab (Putra) MTQ DIY
Juara lll Musabaqah Menulis Kandungan Al-Quran
(Putra) MTQ DIY

Kompotlrl P.ng.i.r rc88
r Alumni Pondok Pesdnlren

Diplonra

r sariand

r l(

I MastLn

J

4.
5.
6.

7.
8.
I

itrb pendtrran
Waktu dan Tempat Pendaftaran
celombang l:

Persyaratan
Membayar uant pendabran sebesrr Rp 150.0@,

- Mengisi formulir pendaft.ran
Menyerahkan pii foto warna uk 3x4 l4 lbr)

PendaftaEn & Seleksi : 20 Maret - 20 April 2011
Pengumuman :22 Aptil 2OI7

GelombanB ll:
PendafteGn & Seleksr :23 April-23 Mer 2011
Pengumumen :25 Mei 201.1

Tempat:
1. Ponpes lslamic Centre Bin Baz

Jl. Wonosari KM LO, Karanggayam, Sitimulyo,
Piyungan, Bantul, Yogyakarta

2. Peruakilan ICBB (lnformasitentang peMakilan bisa Anda peroleh melaluiSMs
CentreO85.292,531.712 atau dapat Anda lihat di hftp://icbb..tturoB.or.id)

3. Pendaftaran Online di htp://icbb.aftu.ots,oiid

o Seleksi dilakukan saat mendaftar
o Daftar Ulang dapat langsung dilakukan setelah calon santn dinyatakan diterima

dengan menye€hkan ilezah (bagi jenjang 5W dan MA) atau akte kelahiran asli
(bagr jenjang 5U).

o Fada tahun ajaran 2011/2012 ini ICBB tidak nlenerima santri asGnra pada

jenjang Salafiyeh Ula

Tidak hentidap penyakit b€mt spt jantuns, TBC, h€patitis dll.
Menyerahlan surat keterangin *hatdari dokter
Diantar oleh oreng tua/wali
Berumur ninimal 4 th bati RA dan 6 S baga SU (menyerahk.n 2 lbr hcopy akte kelahiran)
M€nyerahltan btocopy ijazah sD/sMP denga. menunjukran yB a!li
M€nye.ahkan fotocopy r.por kela! 4-6SDatau 1-3 SMP

Niai rataiata akumulatifkelas4 5SD.hu 1-3SMPminimal 5,5
$usus untuk Mad.as.h Aliyah, harMs sudah mampLr ba€ tulis Ar.b Sundul

Oaientasi Santri Baru

Awal Belajar
:26- 30Juni 2011
: 2 luli 2011

r) beil'her:r d Rp 5 @0.0@,m; ") untuk 1 tahun j ' 't !i!ukr.nriwrti lambah Rp s m,00

SPP per bulanan mulai Rp 350.000,00 sd Rp 500.000,00

Biaya Pendidikan



ffi'
Rp, 78.000,-

lr

"Hendaklah seorang penuntut ilmu bersemangat dalam
mengumpulkan kitab-kitab yang bermanfaat, mulai dari
kitab-kitab terpenting lalu yang penting. Penuntut ilmu
harus memiliki minat baca yang tinggi serta giat dalam
mempelajarinya. Serta hendaklah para penuntut ilmu
selalu meminta arahan dari para ahli ilmu (ustadz/guru)
sehingga ia lebih mudah dalam memahami, lebih cepat,
dan lebih menghemat waktu."
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Rp.70.000,- Rp.90.000,- Rp.120.000,-
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SEGERA TERBIT Rp. 55.000,-
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Rp. 32.000,- Rp. 25.000,- Rp. 27.000,- Rp.35.fi)0,- Rp, 18.000,- Rp.25.0fi1,- Rp. 22.000,-
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